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 اخلؿسة األركان أحد الصالة

ش. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ» احلدي٨م... شمخس قمغم اإلؾمالم سمٜمل»: اخلٛم٦ًم إريم٤من أطمد هل

 .شأن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ»: طمدي٨م وومٞمف

 ش[1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 مخًسا جعؾت ثؿ مخسني أوال الصالة فرضت

 ط اًمٜمٌل قمغم ومرو٧م: ُم٤مًمؽ سمـ أنس: مخ٤ًم ضمٕمٚم٧م صمؿ مخًلم أوٓ وومرو٧م

ش 717/ 1» ت. مخًلم ضمٕمٚم٧م كطمت ٟم٘مّم٧م صمؿ مخًلم سمف أهي ًمٞمٚم٦م اًمّمٚمقات

 أنس أظمؼمين: ىم٤مل اًمزهري قمـ ُمٕمٛمر ٟم٤م: اًمرزاق قمٌد صمٜم٤م: ش161/ 3» وطمؿ وصححف

 طمدي٨م ُمـ ـمرف قمٜمدمه٤م وهق اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا. سمف ُم٤مًمؽ سمـ

ء  .سمٜمحقه اًمٓمقيؾ اإلها

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 كؾ بنقامة يرض ولقمل الؽافر إشالم يؼبؾقا أن األمر لقالة جيقز

 اخلؿس الصؾقات

 اًمّمٚمقات يمؾ سم٢مىم٤مُم٦م يرض وًمقمل اًمٙم٤مومر إؾمالم ي٘مٌٚمقا  أن إُمر ًمقٓة وجيقز

 : ُمٜمٝمؿ رضمؾ قمـ اًمٚمٞمثل قم٤مصؿ سمـ ٟمٍم: اخلٛمس

/ 1» طمؿ. ُمٜمف ذًمؽ وم٘مٌؾ صالشملم إٓ يّمكم ٓ أنف قمغم وم٠مؾمٚمؿ ط اًمٜمٌل أتك أنف

 .قمٜمف ىمت٤مدة قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـش 363 و 41 - 47

 .أطم٤مدي٨م وومٞمف. ُمًٚمؿ ذط قمغم ٞمحصح ؾمٜمد وهذا

 ش[1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



   اًمّمالة وومْمٚمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يف زيدت ثؿ ادغرب إال ركعتني ركعتني أواًل  الصالة فرضت

 السػر يف عؾقف هل ما عذ وتركت الصبح إال احلرض

 اًمّمٌح إٓ احلي ذم زيدت صمؿ اعمٖمرب إٓ ريمٕمتلم ريمٕمتلم أوٓ وومرو٧م

 : قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م اًمًٗمر ذم قمٚمٞمف هل ُم٤م قمغم وشمريم٧م

 زاد اعمديٜم٦م ط اهلل رؾمقل ىمدم ومٚمام سمٛمٙم٦م ريمٕمتلم ريمٕمتلم اًمّمالة ومرو٧م ىمد

 ىمراءهتام ًمٓمقل اًمٗمجر وصالة اًمٜمٝم٤مر وشمر وم٢مهن٤م اعمٖمرب إٓ ريمٕمتلم ريمٕمتلم يمؾ ُمع

 أيب سمـ داود قمـش 461 و 471/ 6» طمؿ. إومم اًمّمالة صغم ؾم٤مومر إذا ويم٤من: ىم٤مل

ش 474/ 6» قمٜمده وًمف. ُمًٚمؿ طذ قمغم صحٞمح سمًٜمد وهذا. قمٜمٝم٤م اًمِمٕمٌل قمـ هٜمد

 دون خمتٍما  وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذم وأصٚمف. طمًـ وؾمٜمده سمٜمحقه قمٜمٝم٤م أظمرى ـمريؼ

 اًمّمالة اهلل ومرض: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م هذا يٕم٤مرض وٓ. واعمٖمرب اًمّمٌح ذيمر

 ُمًٚمؿ. ريمٕم٦م اخلقف وذم ريمٕمتلم اًمًٗمر وذم أرسمٕم٤م احلي ذم ط ٟمٌٞمٙمؿ ًم٤ًمن قمغم

 .إُمر قمٚمٞمف اؾمت٘مر ُم٤م قمـ ٤مرإظمٌ هذا وم٢من وهمػمهش 173/ 4»

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وفسادها الصالة بصالح وفساده العؿؾ صالح

 وم٢من، اًمّمالة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد سمف حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شقمٛمٚمف ؾم٤مئر ومًد ومًدت وإن قمٛمٚمف ؾم٤مئر ًمف صٚمح صٚمح٧م

 [.ووم٤ًمده٤م اًمّمالة سمّمالح ووم٤ًمده اًمٕمٛمؾ صالح: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ش.3/373» اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 كؾفا لؾذكقب اخلؿس الصؾقات تؽػر

 : [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمالة وومْمٚمٝم٤م 
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 يم٤من ُم٤م، ُمرات مخس يقم يمؾ ُمٜمف يٖمتًؾ جيري هنر أطمديمؿ سمٗمٜم٤مء يم٤من ًمق أرأج٧م»

 اح٤مء يذه٥م يمام اًمذٟمقب شمذه٥م اًمّمٚمقات إن: ىم٤مل، رء ٓ: ىم٤مًمقا  درٟمف؟ ُمـ يٌ٘مك

 .شاًمدرن

 .يمٚمٝم٤م ًمٚمذٟمقب اخلٛمس اًمّمٚمقات شمٙمٗمػم: فسم٘مقًم اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 ش.111/ 7»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصؾقات عذ لؾؿحافظني وكبرها صغرها الذكقب غػران

 واجلؿع اخلؿس

 اًمّمٚمقات»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض أجْم٤مً  هريرة أبك وقمـ

 .شصحٞمحش. »اًمٙم٤ٌمئر شمٖمش مل ُم٤م سمٞمٜمٝمـ ح٤م يمٗم٤مرةٌ  اجلٛمٕم٦م إمم واجلٛمٕم٦م، اخلٛمس

 .وهمػممه٤م واًمؽمُمذي ُمًٚمؿ رواه 

 ذح» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل، ي١مت مل ُم٤م أي: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 أن اعمراد وًمٞمس، شمٖمٗمر ٓ وم٢مهن٤م، اًمٙم٤ٌمئر إٓ شمٖمٗمر يمٚمٝم٤م اًمذٟمقب أن ُمٕمٜم٤مه»: شُمًٚمؿ

 يم٤من وإن هذا وم٢من، اًمّمٖم٤مئر ُمـ ؿمئ يٖمٗمر ٓ يم٤من وم٢من، يمٌػمة شمٙمـ مل ُم٤م شمٖمٗمر اًمذٟمقب

 .شي٠مب٤مه احلدي٨م ومًٞم٤مق ٛمالً حمت

 مل ُم٤م اًمذٟمقب همٗمران ُمـ احلدي٨م ذم اعمذيمقر هذا: اهلل رمحف قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م أو، اًمتقسم٦م شمٙمٗمره٤م إٟمام اًمٙم٤ٌمئر وأن، اًمًٜم٦م أهؾ ُمذه٥م هق يمٌػمة شم١مت

 .أقمٚمؿ واهلل، وومْمٚمف

 يٌ٘مك هؾ» :ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم اًمت٘مريري آؾمتٗمٝم٤مم يٜم٤مذم احلٍم هذا: ىمٚم٧م

د أن قمغم شمٗمًػمه يٛمٙمـ ٓ وم٢مٟمف: فم٤مهر هق يمامش رء؟ درٟمف ُمـ ، اًمّمٖمػم اًمدرن سمف اعمرا

 هبذا احلدي٨م شمٗمًػم وم٢من، هق يمام يمٚمف ومٞمٌ٘مك اًمٙمٌػم اًمدرن وأُم٤م، رء ُمٜمف يٌ٘مك ومال

 .خيٗمك ٓ يمام، اًمّمدر ذم ًمف ضب

 :ط يم٘مقًمف، اعمذيمقر سم٤محلٍم شمٗمًػمه٤م يٛمٙمـ ٓ أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم



   اًمّمالة وومْمٚمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اهلل ؿم٤مء إن وؾمٞم٠ميتش. أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ رضمع: يٗمًؼ ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ»

 .شمٕم٤ممم

 ومققمد، قم٤ٌمده قمغم شمٗمْمٚمف ذم زاد شمٕم٤ممم اهلل أن -أقمٚمؿ واهلل- زم يٌدو وم٤مًمذي

 شمٙمٗمر اعمٖمٗمرة يم٤مٟم٧م أن سمٕمد، اًمٙم٤ٌمئر وومٞمٝم٤م، مجٞمٕم٤مً  اًمذٟمقب هلؿ يٖمٗمر سم٠من اعمّمٚملم

 ُمـ وهمػمه٤م ًمٚمّمالة شمٙمقن أن يضي٘مت اإلهلل ؾوم٤مًمٗمْم، اًمٙم٤ٌمئر اضمتٜم٤مب سمٛمجرد

 ذًمؽ أن يٌدو وٓ، اًمٙم٤ٌمئر اضمتٜم٤مب ومْمٞمٚم٦م قمغم هب٤م شمتٛمٞمز أظمرى ومْمٞمٚم٦م اًمٕم٤ٌمدات

 .أقمٚمؿ واهلل، اًمٙم٤ٌمئر شمٙمن سم٠من إٓ يٙمقن

 ٓ أنف ؿمؽ ٓ اعمذيمقرة اًمٗمْمٞمٚم٦م وم٢من، يٖمؽموا ٓ أن اعمّمٚملم قمغم يٜمٌٖمل وًمٙمـ

 طمدي٨م ذم سيح وهذا، أُمر يمام أداءه٤م وأطمًـ وأمتٝم٤م، اًمّمالة أىم٤مم ُمـ إٓ يًتح٘مٝم٤م

، أُمر يمام وصغم، أُمر يمام شمقو٠م ُمـ»: ش7اًم٤ٌمب آظمر/ـمٝم٤مرة-7» اعمت٘مدم أجقب أيب

 ش.قمٛمؾ ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر

 اهلل ُمٖمٗمرة ًمٞمًتح٘مقا ، اعمذيمقريـ إُمريـ حي٘م٘مقا  أن اعمّمٚملم جلامهػم وأنك

 ُمـ ٟمًتح٘مف سمام وًمٞمس، سمرمحتف يٕم٤مُمٚمٜم٤م أن اهلل ٟمدقمق أن إٓ ًمٜم٤م ومٚمٞمس، اًمٕمٔمٞمؿ وومْمٚمف

 .أقمامًمٜم٤م

 ش1/188واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ»



 

 

الصالة تازك حكي





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 
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 حديُث الشػاعة

ـَ ادسؾؿني ا تشؿُؾ تاركل الصالِة م  وأَّنه

قاًمذي ٟمٗمز ومـ: إذا ظَمٚمَص اعم١مُمٜمقَن ُمـ اًمٜم٤مر وَأُِمٜمُقا »: [ط]ىم٤مل رؾمقل اهلل 

٤مَدًَم٦ُم أطَمِديُمؿ ًمّم٤مطمٌِفِ  ذم احلؼِّ يٙمقن ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م سم٠مؿمدِّ ُمـ ُم٤مدًم٦م اعم١مُمٜملم  سمٞمده! ُم٤م ُُمَ

هِنُِؿ اًمذيـ ُأْدظِمُٚمقا اًمٜم٤مر. ىم ؿ ذم إظمقا ٜم٤م: ي٘مقًمقن: ٤ملًمرهبِّ ٟمُ رسمَّ ٜم٤َم يم٤مٟمقا يّمٚمُّقن ! إظمقا

قن ُمٕمٜم٤م: ُمٕمٜم٤م ويّمقُمقن: ُمٕمٜم٤م : وم٠مدظمٚمَتٝمؿ اًمٜم٤مر. ىم٤مل: ]وجُي٤مهدون ُمٕمٜم٤م[: وحُيجُّ

ٌُقا وم٠مظمِرضُمقا ُمـ قَمرَ : ومٞم٘مقُل  ٓ شم٠ميمُؾ : وَمَٞمْٕمرومقهَنُؿ سمُِّمقِرهؿ: ومٞم٠متُقهنؿ: وْمُتؿ ُمٜمٝمؿاذَه

وُمٜمٝمؿ : وَمِٛمٜمْٝمؿ ُمـ َأظَمذشْمُف اًمٜم٤مُر إمم أنّم٤مِف ؾم٤مىَمْٞمفِ : ]مل شَمْٖمَش اًمَقضْمَف[: اًمٜم٤مر ُصَقَرُهؿ

ٌَٞمْف ً يمثػماً[ (1)ُمـ أظمذشمف إمم يَمْٕم ـْ : ومٞم٘مقًمقن: ]وَمُٞمخِرضُمقَن ُِمٜمْٝم٤م سمنما ٜم٤م! ىمد َأظْمَرضمٜم٤م َُم رسمَّ

َأظْمِرضُمقا ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌِف ُِمث٘م٤مُل ديٜم٤مٍر : صمؿ ]َيُٕمقدون ومٞمتٙمٚمٛمقن ومـ[ ي٘مقُل : ىم٤مل شمٜم٤م.َأَُمر

ٜم٤م! مل َٟمَذْر ومٞمٝم٤م أطمدًا ممـ َأَُمرشَمٜم٤م. : صمؿ ]ي٘مقًمقن، ُمـ اإليامِن. ]ومُٞمخِرضُمقن ظمٚم٘م٤ًم يمثػماً[ رسمَّ

َن ]وم٠ًمظْمِرضُمقُه. ومُٞمخِرضمق ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف وزُن ٟمّمػ ديٜم٤مرٍ  ومـ[، ارضمٕمقا : صمؿ ي٘مقل

ٜم٤م! مل َٟمَذْر ومٞمٝم٤م ممـ أُمرشمٜم٤م...[: صمؿ ي٘مقًمقن، ظمٚم٘م٤ًم يمثػماً  أظمِرضُمقا ُمـ : طمتك ي٘مقل: رسمَّ

ٍة. ْق هبذا : ىم٤مل أبق ؾمٕمٞمد، ]ومٞمخرضمقن ظمٚم٘م٤ًم يمثػماً[ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل َذرَّ ومٛمـ مل ُيّّمدِّ

ٍة َوإِن ▬: احلدي٨م ومٚمَٞمْ٘مَرأْ هذه أي٦م ٜم٦ًَم ُيَْم٤مقِمْٗمَٝم٤م إِنَّ اّلّلَ َٓ َئْمٚمُِؿ ُِمثَْ٘م٤مَل َذرَّ ًَ شَمُؽ طَم

: رسمٜم٤م! ىمد َأظْمَرضْمٜم٤م ُمـ أُمرشمٜم٤م: ومٞم٘مقًمقن: ىم٤مل [71: اًمٜم٤ًمء]♂ َوُي١ْمِت ُِمـ ًمَُّدْٟمُف َأضْمًرا قَمٔمِٞماًم 

ٌَْؼ ذم اًمٜم٤مر أطمٌد ومٞمف ظمػٌم. ىم٤مل وؿَمَٗمَٕم٧ِم : ؿمٗمَٕم٧ِم اعمالئٙم٦م: صمؿ ي٘مقل اهلل: ومٚمؿ َي

أو - وَمَٞمْ٘مٌُض ىمٌْم٦ًم ُمـ اًمٜم٤مر: ىم٤مل أرطمؿ اًمرامحلم َل وسَم٘مِ : وؿَمَٗمَع اعم١مُمٜمقن: نٌٞم٤مءإ

ٌَْْمَتلمِ : ىم٤مل ىُمقا طمتك ص٤مروا مُحَاًم. ىم٤مل: ٟم٤مؾم٤ًم مل يٕمٛمٚمقا ظمػماً ىَمطُّ  -ىَم وَمُٞم١ْمشَمك : ىمد اطمؽَمَ

ٞمؾِ : وَمُٞمَّم٥مُّ قمٚمٞمٝمؿ: شاحلٞم٤مةُ »: هبؿ إمم ُم٤مء ُي٘م٤مُل ًمف ًَّ ٞمِؾ اًم
٦ٌَُّم ذم مَحِ ٧ٌُُم احل ٌُُتقَن يمام شَمٜمْ : وَمٞمَٜمْ

ومام يم٤من إمم اًمِمٛمس ُمٜمٝم٤م : وإمم ضم٤مٟم٥م اًمِمجرة: إمم ضم٤مٟم٥م اًمّمخرة]ىمد َرَأجُْتُٛمقه٤م 

وَمٞمَْخُرضُمقَن ُمـ أضم٤ًمِدِهؿ ُِمثَؾ : ىم٤مل: وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م إمم اًمٔمؾِّ يم٤من أبٞمض[: يم٤من أظمي

                                                           

 واسمـ شاًمٜم٤ًمئل»و شاعمًٜمد» ُمـ واًمتّمقي٥م: ىمٚم٧م. شريمٌتٞمف»: شُمًٚمؿ» ذم: اهل٤مُمش وقمغم شيمٗمٞمف »: إصؾ (1)

 [.ُمٜمف. ]ومٞمف ُمتٙمٚمؿ وهق: ؾمٕمٞمد سمـ ؾمقيد ُمًٚمؿ رواي٦م وذم شىمدُمٞمف»: شاًمٌخ٤مري» وذم .ُم٤مضم٦م



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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شمِؿُ : وذم رواي٦م»: وذم أقمٜم٤مىمٝمؿ اخل٤مشمؿُ : اًمٚم١مًم١مِ  : ومُٞم٘م٤مُل هَلُؿُ : قُمَت٘م٤مُء اهلل. ىم٤مل: شاخلقا

 ومٝمق ًمُٙمؿ ]وُِمثُٚمُف َُمَٕمُف[. ]ومٞم٘مقل أهؾ اجلٜم٦مومام متٜمَّٞمت: ادظمٚمقا اجلٜم٦م
ٍ
: ُؿ َوَرأجُتؿ ُمـ رء

ُُمقُه[. ىم٤مل: ه١مٓء قُمت٘م٤مُء اًمرمحـ َأْدظَمَٚمُٝمُؿ اجلٜم٦م سمٖمػِم قمٛمٍؾ قَمِٛمُٚمقهُ  : وٓ ظمػٍم َىمدَّ

ٜم٤م! َأقَمَٓمْٞمَتٜم٤م ُم٤م مل شُمٕمِط أطمدًا ُمـ اًمٕم٤معملم. ىم٤مل: ومٞم٘مقًمقن وم٢من ًمٙمؿ قمٜمدي : ومٞم٘مقل: رسمَّ

ٜم٤م! وُم٤م َأوْمَْمُؾ ُمـ ذًمَؽ؟ ]ىم٤مل: ٞم٘مقًمقنأوْمَْمَؾ ُمٜمف. وم ومال : ِرو٤مئل قَمٜمُْٙمؿ: [ ومٞم٘مقُل : رسمَّ

 . شَأؾْمَخُط قمٚمٞمٙمؿ أبداً 

 : ]قال اإلمام[
أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر قمـ زيد : «711 -11/719» «اعمّمٜمػ»أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم 

... طىم٤مل رؾمقل اهلل : اسمـ أؾمٚمؿ قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل

 ومذيمره. 

واسمـ ، «471/ 4»واًمٜم٤ًمئل ، «97/ 3»ـمريؼ قمٌداًمرزاق أظمرضمف أمحد وُمـ 

 ص» «اًمتقطمٞمد»واسمـ ظمزيٛم٦م ذم  -خمتٍماً  -«4198»واًمؽمُمذي ، «61رىمؿ »ُم٤مضم٦م 

 «476 اًمّمالة رىمؿ شمٕمٔمٞمؿ ىمدر» واسمـ ٟمٍم اعمروزي ذم: «414و  411، 187

طمدي٨م : لسمٜمحقه. يٕمٜم: وإٟمام ىم٤مل: مل يًؼ ًمٗمٔمف: وشم٤مسمٕمف حمٛمد سمـ صمقر قمـ ُمٕمٛمر سمف

  هِم٤مم سمـ ؾمٕمد أيت خترجيف.

ٟم٦م.  أظمرضمف أبق قمقا

ون ذم »: وأوًمف: وشم٤مسمٕمف ؾمٕمٞمد سمـ هالل قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ سمف أتؿ ُمٜمف هؾ شمْم٤مرُّ

وُمًٚمؿ ، ش7739»احلدي٨م سمٓمقًمف. أظمرضمف اًمٌخ٤مري  شرؤي٦م اًمِمٛمس واًم٘مٛمر..

 ش.اإلطم٤ًمن -333» واسمـ طم٤ٌمنش 411 ص» واسمـ ظمزيٛم٦م أجْم٤مً ، ش1/117-117»

ويمذا اًمٌخ٤مري ، ش117 -1/117»أظمرضمف ُمًٚمؿ : ُمٞمنة قمـ زيد وطمٗمص سمـ

ٟم٦م : ًمٙمٜمف مل يً٘مف سمتامُمف: ش7181» وهِم٤مم سمـ ؾمٕمد ش. 169 -1/168»ويمذا أبق قمقا

ٟم٦م : قمٜمف واحل٤ميمؿ : ش411ص»واسمـ ظمزيٛم٦م : سمتامُمفش 183-1/181»أظمرضمف أبق قمقا

 وإٟمام، إٓ أنف مل يًؼ ًمٗمٔمف: ش1/117»ويمذا ُمًٚمؿ ، وصححفش 187 -7/184»



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 
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ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو : (1)أطم٤مل سمف قمغم ًمٗمظ طمدي٨م طمٗمص سمـ ُمٞمنة ٟمحقه. وشم٤مسمع قمٓم٤مء

ؾمٛمٕم٧م أب٤م : ىم٤مل -ويم٤من ذم طمجر أيب ؾمٕمٞمد، أطمد سمٜمل ًمٞم٨م -سمـ قمٌٞمد اًمٕمتقاري

وومٞمف ، ي٘مقل... ومذيمره ٟمحقه خمتٍماً  طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ؾمٕمٞمد اخلدري ي٘مقل

 اًمزي٤مدة اًمث٤مًمث٦م.

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ، «411ص »ٛم٦م واسمـ ظمزي، «14 -11/ 3»أظمرضمف أمحد 

واسمـ ضمرير ذم ، «7481»وقمٜمف اسمـ ُم٤مضمف ، «13/176/16139» «اعمّمٜمػ»

، «778/1468ص » «زوائد اًمزهد»وحيٞمك سمـ ص٤مقمد ذم ، «16/81» «اًمتٗمًػم»

، ! وسمٞمض ًمف اًمذهٌل«صحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط ُمًٚمؿ»: وىم٤مل «181/ 7»يمؿ واحل٤م

 وىمد سح سم٤مًمتحدي٨م.، ؾمح٤مقٕن ومٞمف حمٛمد سمـ إ: وإٟمام هق طمًـ وم٘مط

ه ذم ُمٙم٤من آظمر -أىمقل وسمٞم٤من ، سمٕمد ختري٩م احلدي٨م هذا اًمتخري٩م اًمذي ىمد ٓ شمرا

: -شاعم٤ًمٟمٞمد»و شاًمًٜمـ»و شاًمّمح٤مح»أنف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمِمٞمخلم وهمػممه٤م ُمـ أهؾ 

ُمٜمٝم٤م ؿمٗم٤مقم٦م اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم ذم إظمقاهنؿ اعمّمٚملم اًمذيـ : ومٞمف ومقائد مج٦م قمٔمٞمٛم٦م

صمؿ ذم همػمهؿ ممـ هؿ دوهنؿ قمغم اظمتالف ىمقة إيامهنؿ. صمؿ ، ذٟمقهبؿأدظمٚمقا اًمٜم٤مر سم

ومٞمخرضمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر سمٖمػم ، يتٗمْمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم ُمـ سم٘مل ذم اًمٜم٤مر ُمـ اعم١مُمٜملم

د سم٤مخلػم اعمٜمٗمل دمقيز  وٓ ظمػم ىمدُمقه.: قمٛمؾ قمٛمٚمقه وًم٘مد شمقهؿ سمٕمْمٝمؿ أن اعمرا

 : ش13/749»شًمٗمتحا»ىم٤مل احل٤مومظ ذم  إظمراج همػم اعمقطمديـ ُمـ اًمٜم٤مر!

شمدل  يمام: ورد ذًمؽ سم٠من اعمراد سم٤مخلػم اعمٜمٗمل ُم٤م زاد قمغم أصؾ اإلىمرار سم٤مًمِمٝم٤مدشملم»

 .شقمٚمٞمف سم٘مٞم٦م إطم٤مدي٨م

ي٤م : ومٞم٘م٤مل»: ذم طمدي٨م أنس اًمٓمقيؾ ذم اًمِمٗم٤مقم٦م أجْم٤مً  طُمٜمٝم٤م ىمقًمف : ىمٚم٧م

ي٤م رب! ائذن زم : واؿمٗمع شمِمٗمع. وم٠مىمقل، وؾمؾ شمٕمط، وىمؾ يًٛمع، حمٛمد! ارومع رأؾمؽ

وقمزيت وضمالزم ويمؼمي٤مئل وقمٔمٛمتل ٕظمرضمـ ُمٜمٝم٤م : ٓ إهل إٓ اهلل. ومٞم٘مقل: لومٞمٛمـ ىم٤م

 .شٓ إهل إٓ اهلل: ُمـ ىم٤مل

                                                           

 [. ُمٜمف.]ىَمَٚمؿ وؾمٌُؼ  ؾمٝمق وهق شزيداً  وشم٤مسمع»: شاعمٓمٌققم٦م -31 ص» اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ، رؾم٤مًمتل ذم ووىمع (1)
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وذم ـمريؼ ش. 848: / رىمؿ4/496» شفمالل اجلٜم٦م»وهق خمرج ذم ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

وأدظمؾ ُمـ سم٘مل ، طم٤ًمب اًمٜم٤مس.. وومرغ اهلل ُمـ »: أظمرى قمـ أنس ريض اهلل قمٜمف

ُم٤م أهمٜمك قمٜمٙمؿ أنٙمؿ يمٜمتؿ شمٕمٌدون اهلل قمز وضمؾ ٓ : ومٞم٘مقل أهؾ اًمٜم٤مر، اًمٜم٤مر لُمـ أُمت

ومٌٕمزيت ٕقمت٘مٜمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر. ومػمؾمؾ : شمنميمقن سم٤مهلل ؿمٞمئ٤ًم؟ ومٞم٘مقل اجل٤ٌمر قمز وضمؾ

 احلدي٨م. شومٞمٜمٌتقن..، ومٞمدظمٚمقن ذم هنر احلٞم٤مة، إًمٞمٝمؿ ومٞمخرضمقن وىمد اُمتحِمقا 

حت٧م احلدي٨م  «اًمٔمالل»وهق خمرج ذم ، أظمرضمف أمحد وهمػمه سمًٜمد صحٞمح

ؿمقاهد أظمرى.  «11/711» «اًمٗمتح»وذم ، «873 -874»وًمف ومٞمف ؿمقاهد ، «877»

، «مل شمٖمش اًمقضمف»: ومٞمف طوذم احلدي٨م رد قمغم اؾمتٜم٤ٌمط اسمـ أيب مجرة ُمـ ىمقًمف 

 أن ُمـ يم٤من ُمًٚماًم وًمٙمٜمف يم٤من ٓ: «إٓ دارات اًمقضمقه»: وٟمحقه احلدي٨م أيت سمٕمده

ًمٙمـ »: «11/717»ًمف إذ ٓ قمالُم٦م ًمف! وًمذًمؽ شمٕم٘مٌف احل٤مومظ سم٘مق: خيرج يّمكم ٓ

وهق ُمذيمقر ذم : «مل يٕمٛمٚمقا ظمػماً ىمط»: ًمٕمٛمقم ىمقًمف: حيٛمؾ قمغم أنف خيرج ذم اًم٘مٌْم٦م

 يٕمٜمل هذا.، «اًمتقطمٞمد»طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد أيت ذم 

ِف شمٕم٘م٤ًٌم قمغم اسمـ أيب مجرة ُمـ وضمف  ًِ وىمد وم٤مت احل٤مومظ رمحف اهلل أن ذم احلدي٨م َٟمْٗم

ظمقاهنؿ اعمّمٚملم واًمّم٤مئٛملم وهمػمهؿ ذم وهق أن اعم١مُمٜملم يمام ؿمٗمٕمٝمؿ اهلل ذم إ: آظمر

ٕمقا ذم اعمرات إظمرى، وم٠مظمرضمقهؿ ُمـ اًمٜم٤مر سم٤مًمٕمالُم٦م، اعمرة إومم ، ومٚمام ؿُمٗمِّ

ً يمثػماً  وإٟمام ومٞمٝمؿ ُمـ اخلػم يمؾ طم٥ًم ، مل يٙمـ ومٞمٝمؿ ُمّمٚمقن سمداه٦م: وأظمرضمقا سمنما

 إيامٟمف. وهذا فم٤مهر ضمدًا ٓ خيٗمك قمغم أطمد إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

إذا ُم٤مت ُمًٚمامً يِمٝمد - ٨م دًمٞمؾ ىم٤مـمع قمغم أن شم٤مرك اًمّمالةيوم٤محلد: وقمغم ذًمؽ

ومٗمٞمف دًمٞمؾ ىمقي ضمدًا أنف داظمؾ حت٧م ، ٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر ُمع اعمنميملم -أن ٓ إهل إٓ اهلل

َـ ▬: ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف
ِ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عم إِنَّ اّلّلَ َٓ َيْٖمِٗمُر َأن ُينْمَ

طمديث٤ًم سحي٤ًم ذم ش 6/471» شُمًٜمده»وىمد روى اإلُم٤مم أمحد ذم  [78 :اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مء

اًمدواويـ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ »: هذا ُمـ رواي٦م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمرومققم٤ًم سمٚمٗمظ

ىم٤مل اهلل ، وم٤مًمنمك سم٤مهلل: وم٠مُم٤م اًمديقان اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل»: وومٞمف، احلدي٨م شصمالصم٦م..

 وَمَ٘مْد طَمرَّ ▬: قمز وضمؾ
ِ
ْك سم٤ِمّلّل  .[74: اح٤مئدة] ♂َم اّلّلُ قَمَٚمٞمِف اجْلَٜم٦َّمَ َُمـ ُينْمِ
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ُمـ : ومٔمٚمؿ اًمٕمٌد ٟمٗمًف ومٞمام سمٞمٜمف وسملم رسمف: وأُم٤م اًمديقان اًمذي ٓ يٕم٠ٌم اهلل سمف ؿمٞمئ٤مً  

 وم٢من اهلل قمز وضمؾ يٖمٗمر ذًمؽ ويتج٤موز إن ؿم٤مء..: أو صالة شمريمٝم٤م: صقم يقم شمريمف

ًَ ، ش7/176»احلدي٨م. وىمد صححف احل٤ميمؿ » ح٤م -قمٜمدي  ؿٍ ٚمّ وهذا وإن يم٤من همػم ُُم

وم٢مٟمف يِمٝمد ًمف هذا احلدي٨م  -ش387: رىمؿ» شختري٩م ذح اًمٓمح٤موي٦م»سمٞمٜمتف ذم 

 طمدي٨م اًمؽممج٦م. ومتٜمٌف.: اًمّمحٞمح

إذا قمروم٧م ُم٤م ؾمٚمػ ي٤م أظمل اعمًٚمؿ! وم٢من قمجٌل طم٘م٤ًم ٓ يٙم٤مد يٜمتٝمل ُمـ إهمٗم٤مل 

هؾ يٙمٗمر : أٓ وهل: مج٤مهػم اعم١مًمٗملم اًمذيـ شمقؾمٕمقا ذم اًمٙمت٤مسم٦م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م اهل٤مُم٦م

قمـ إيراد هذا احلدي٨م  -ومٞمام اـمٚمٕم٧م- ٤مرك اًمّمالة يمًاًل أم ٓ؟ ًم٘مد همٗمٚمقا مجٞمٕم٤مً شم

ومل ، مل يذيمره ُمـ هق طمج٦م ًمف، اًمّمحٞمح ُمع اشمٗم٤مق اًمِمٞمخلم وهمػممه٤م قمغم صحتف

وم٢مٟمف ُمع ، وسمخ٤مص٦م ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم، جي٥م قمٜمف ُمـ هق طمج٦م قمٚمٞمف

وضمقاب يمؾ ُمٜمٝمؿ قمـ ، شاًمّمالة»: ف اًم٘مٞمؿشمقؾمٕمف ذم ؾمقق أدًم٦م اعمختٚمٗملم ذم يمت٤مسم

ً : وم٢مٟمف مل يذيمر هذا احلدي٨م ذم أدًم٦م اح٤مٟمٕملم ُمـ اًمتٙمٗمػم: أدًم٦م خم٤مًمٗمف إٓ خمتٍما

، اظمتّم٤مرًا خماًل ٓ ئمٝمر دًٓمتف اًمٍمحي٦م قمغم أن اًمِمٗم٤مقم٦م شمِمٛمؾ شم٤مرك اًمّمالة أجْم٤مً 

الزم وقمزيت وضم: ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ»: وذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م»: وم٘مد ىم٤مل رمحف اهلل

ومٞمخرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ مل يٕمٛمؾ »: . وومٞمفشٓ إهل إٓ اهلل: ٕظمرضمـ ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل

 .شظمػماً ىمط...

وم٤مًمِمٓمر إول هق ذم آظمر طمدي٨م أنس : وهذا اًمًٞم٤مق ُمٚمٗمؼ ُمـ طمديثلم: ىمٚم٧م

واًمِمٓمر أظمر : اًمٓمرف إظمػم ُمٜمفش 131ص » وىمد ؾمٌؼ أن ذيمرت: اعمتٗمؼ قمٚمٞمف

 . شْم٦م ُمـ اًمٜم٤مر ٟم٤مؾم٤ًم مل يٕمٛمٚمقا هلل ظمػماً ىمط...ومٞم٘مٌض ىمٌ»: هق ذم طمدي٨م اًمؽممج٦م

ومٝمق واوح ضمدًا إذا شمذيمرت أهي٤م اًم٘م٤مرئ : وأُم٤م أن اظمتّم٤مره اظمتّم٤مر خمؾ

ُمتٛماًم سمف شمٕم٘مٞمٌف قمغم اسمـ أيب  «134ص»اًمٙمريؿ ُم٤م ؾمٌؼ أن اؾمتدريمتف قمغم احل٤مومظ 

: ُم٤م سمٕمده٤ممم٤م يدل قمغم أن ؿمٗم٤مقم٦م اعم١مُمٜملم يم٤مٟم٧م ًمٖمػم اعمّمٚملم ذم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م و: مجرة

يٜمٌٖمل أن يزول سمف اًمٜمزاع ذم : ومٝمذا ٟمص ىم٤مـمع ذم اعم٠ًمخ٦م: و أهنؿ أظمرضمقهؿ ُمـ اًمٜم٤مر

قمدم شمٙمٗمػم : اًمتل ُمٜمٝم٤م: هذه اعم٠ًمخ٦م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ دمٛمٕمٝمؿ اًمٕم٘مٞمدة اًمقاطمدة
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وسمخ٤مص٦م ذم هذا اًمزُم٤من اًمذي شمقؾمع ومٞمٝمؿ سمٕمض : أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ إُم٦م اعمحٛمدي٦م

إلمه٤مهلؿ اًم٘مٞم٤مم سمام جي٥م قمٚمٞمٝمؿ قمٛمٚمف ُمع : شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم اعمٜمتٛملم إمم اًمٕمٚمؿ ذم

واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم : ظمالوم٤ًم ًمٚمٙمٗم٤مر اًمذيـ ٓ يّمٚمقن شمديٜم٤ًم وقم٘مٞمدة: ؾمالُم٦م قم٘مٞمدهتؿ

ٚمِِٛملَم يَم٤معْمُْجِرُِملم▬: ي٘مقل ًْ ُ ؟! ح٤م [36، 31: اًم٘مٚمؿ] ♂َُم٤م ًَمُٙمْؿ يَمٞمَْػ حَتُْٙمُٛمقن، َأوَمٜمَْجَٕمُؾ اعْم

اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل أن ٓ يٖمٗمؾ ذيمر هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح يمدًمٞمؾ شم٘مدم يمٜم٧م أطم٥م ٓسمـ 

وسمذًمؽ يٙمقن ىمد : وأن جيٞم٥م قمٜمف إن يم٤من ًمديف ضمقاب: سيح ًمٚمامٟمٕملم ُمـ اًمتٙمٗمػم

 أقمٓمك اًمٌح٨م واإلٟمّم٤مف ًمٚمٗمري٘ملم دون حتٞمز ًمٗمئ٦م.

: ذم احلٙمؿ سملم اًمٗمري٘ملم»إٟمف عماّم جي٥م قمكم أن أنقه سمف أنف قم٘مد ومّماًل ظم٤مص٤ًم : ٟمٕمؿ

ومٝماًم : ي٤ًمقمد اًم٤ٌمطم٨م قمغم شمٗمٝمؿ ٟمّمقص اًمٗمري٘ملم: شٓم٤مب سملم اًمٓم٤مئٗمتلموومّمؾ اخل

أنف ًمٞمس يمؾ يمٗمر : وم٢مٟمف طم٘مؼ ومٞمف حت٘مٞم٘م٤ًم رائٕم٤ًم ُم٤م هق ُمًٚمؿ سمف قمٜمد اًمٕمٚمامء: صحٞمح٤مً 

وم٘مرات أو  اًم٘م٤مرئي٘مع ومٞمف اعمًٚمؿ خيرج سمف ُمـ اعمٚم٦م. ومٛمـ اعمٗمٞمد أن أىمدم إمم 

سمام يٚمزم مم٤م يٚمت٘مل ُمع هذا  صمؿ أقم٘م٥م قمٚمٞمف: ظمالص٤مت ُمـ يمالُمف شمدل قمغم ُمراُمف

 وي١ميد اعمذه٥م اًمرضمٞمح.: احلدي٨م اًمّمحٞمح

 ويمٗمر ضمحقد واقمت٘م٤مد. ، يمٗمر قمٛمؾ: ًم٘مد أوم٤مد رمحف اهلل أن اًمٙمٗمر ٟمققم٤من

وم٤مًمًجقد ، وإمم ُم٤م ٓ يْم٤مده، وأن يمٗمر اًمٕمٛمؾ يٜم٘مًؿ إمم ُم٤م يْم٤مد اإليامن

 يْم٤مد اإليامن. : وىمتؾ اًمٜمٌل وؾمٌف، وآؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤معمّمحػ، ًمٚمّمٜمؿ

 ومٝمق ُمـ اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم ىمٓمٕم٤ًم.: وشمرك اًمّمالة، ٤م احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهللوأُم

وذًمؽ إذا اىمؽمن سمف ُم٤م يدل ، ىمد يٙمقن ذًمؽ ُمـ اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي أطمٞم٤مٟم٤مً : ىمٚم٧م»

ئف سم٤مًمّمالة واعمّمٚملم: قمغم وم٤ًمد قم٘مٞمدشمف ويم٢ميث٤مره اًم٘متؾ قمغم أن يّمكم إذا ، يم٤مؾمتٝمزا

وٓ يٛمٙمـ أن ُيٜمٗمك ش : ٢مٟمف ُمٝمؿ. صمؿ ىم٤ملوم: ومتذيمر هذا، يمام ؾمٞم٠ميت، دقم٤مه احل٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م

 وًمٙمـ هق يمٗمر قمٛمؾ ٓ يمٗمر اقمت٘م٤مد.: قمٜمف اؾمؿ اًمٙمٗمر سمٕمد أن أـمٚم٘مف اهلل ورؾمقًمف قمٚمٞمف

وقمٛمـ ، وؿم٤مرب اخلٛمر، واًم٤ًمرق، اإليامن قمـ اًمزاين طوىمد ٟمٗمك رؾمقل اهلل 

واٟمتٗمك ، ومٝمق يم٤مومر ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٛمؾ: وإذا ٟمٗمك قمٜمف اؾمؿ اإليامن، ٓ ي٠مُمـ ضم٤مره سمقائ٘مف
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 قمٜمف يمٗمر اجلحقد وآقمت٘م٤مد.

ومٞم٘م٤مل : ًمٙمٜمل أرى أنف ٓ يّمح أن يٓمٚمؼ قمغم أُمث٤مل ه١مٓء ًمٗمٔم٦م اًمٙمٗمر: ىمٚم٧م»

طمتك قمغم شم٤مرك ، ومٝمق يم٤مومر: ومْماًل قمـ أنف ٓ جيقز أن ي٘م٤مل، ُمـ زٟمك وم٘مد يمٗمر: ُمثالً 

ودومٕم٤ًم إلهي٤مم - وىمقوم٤ًم ُمع اًمٜمص، اًمّمالة وقمغم همػمه ممـ وصػ ذم احلدي٨م سم٤مًمٙمٗمر

ىم٤مل سمٕمد  يم٤مومر طمالل اًمدم!: وُمـ سم٤مب أومم أن ٓ ي٘م٤مل -آقمت٘م٤مدياًمقصػ سم٤مًمٙمٗمر 

وُمٕمٚمقم أنف إٟمام أراد : شوىمت٤مًمف يمٗمر، ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق»: أن ذيمر احلدي٨م اًمّمحٞمح

وهذا اًمٙمٗمر ٓ خيرضمف ُمـ اًمدائرة اإلؾمالُمٞم٦م واعمٚم٦م ، اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم ٓ آقمت٘م٤مدي

 وإن زال قمٜمف اؾمؿ اإليامن.، يمام ٓ خيرج اًمزاين واًمِم٤مرب ُمـ اعمٚم٦م: سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

وسم٤مإلؾمالم ، وهذا اًمتٗمّمٞمؾ هق ىمقل اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ أقمٚمؿ إُم٦م سمٙمت٤مب اهلل

 واًمٙمٗمر وًمقازُمٝمام.

ْ حَيُْٙمؿ سماَِم ▬: صمؿ ذيمر إثر اعمٕمروف قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم
َوَُمـ ملَّ

 ًمٞمس سم٤مًمٙمٗمر اًمذي شمذهٌقن إًمٞمف.:  [77: اح٤مئدة] ♂َأنَزَل اّلّلُ وَم٠ُمْوًَمـئَِؽ ُهُؿ اًْمَٙم٤مومُِرون

ً يٜم٘مؾ قمـ اعمٚم٦م: زاد احل٤ميمؿ: ىمٚم٧م» يمٗمر دون يمٗمر. وصححف هق ، إٟمف ًمٞمس يمٗمرا

واًمذهٌل. وهذا ىم٤مصٛم٦م فمٝمر مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم وأُمث٤مهلؿ ُمـ اًمٖمالة. صمؿ ىم٤مل ش 4/313»

واعم٘مّمقد أن ؾمٚم٥م اإليامن قمـ شم٤مرك اًمّمالة أومم ُمـ ؾمٚمٌف قمـ : شاسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل

وؾمٚم٥م اؾمؿ اإلؾمالم قمٜمف أومم ُمـ ؾمٚمٌف قمٛمـ مل يًٚمؿ اعمًٚمٛمقن ، اًمٙم٤ٌمئرُمرشمٙم٥م 

وإن يم٤من ُمٕمف ؿمٕم٦ٌم ُمـ : ومال يًٛمك شم٤مرك اًمّمالة ُمًٚماًم وٓ ُم١مُمٜم٤مً ، ُمـ ًم٤ًمٟمف ويده

 ؿمٕم٥م اإلؾمالم واإليامن.

وم٘مد ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم : ٟمٗمل اًمتًٛمٞم٦م اعمذيمقرة قمـ شم٤مرك اًمّمالة ومٞمف ٟمٔمر: ىمٚم٧م»

ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم اىْمَتَتُٚمقا وَم٠َمْصٚمُِحقا ▬: أي٦م اعمٕمرووم٦م اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م سم٤معم١مُمٜم٦م ذم َوإِن ـَم٤مئَِٗمَت٤مِن ُِم

ومٙمام مل يٚمزم ، «وىمت٤مًمف يمٗمر»: ذم احلدي٨م اعمت٘مدم طُمع ىمقًمف  [9: احلجرات] ♂سَمٞمْٜمَُٝماَم...

، ُمـ وصػ اعمًٚمؿ اًم٤ٌمهمل سم٤مًمٙمٗمر ٟمٗمل اؾمؿ اعم١مُمـ قمٜمف ومْماًل قمـ اؾمؿ اعمًٚمؿ

: «وذًمؽ سمٕمٞمد. ىم٤مل،  إن يم٤من ي٘مّمد سمذًمؽ أنف ُمًٚمؿ يم٤مُمؾإٓ: ومٙمذًمؽ شم٤مرك اًمّمالة
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: ومٝمؾ يٜمٗمٕمف ُم٤م ُمٕمف ُمـ اإليامن ذم قمدم اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر؟ ومٞم٘م٤مل: يٌ٘مك أن ي٘م٤مل، ٟمٕمؿ

وإن يم٤من اعمؽموك ذـم٤ًم ذم ، يٜمٗمٕمف إن مل يٙمـ اعمؽموك ذـم٤ًم ذم صح٦م اًم٤ٌمىمل واقمت٤ٌمره

 اقمت٤ٌمر اًم٤ٌمىمل مل يٜمٗمٕمف.

صمؿ أؿم٤مر إمم إدًم٦م : ىمٚم٧م»امن؟ هذا ه اعم٠ًمخ٦م. ومٝمؾ اًمّمالة ذط ًمّمح٦م اإلي

وهل شمدل قمغم أنف ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٌد  «: صمؿ ىم٤مل، اًمتل يم٤من ذيمره٤م ًمٚمٗمريؼ إول اعمٙمٗمر

 رء ُمـ أقمامًمف إٓ سمٗمٕمؾ اًمّمالة. 

يٌدو زم ضمٚمٞم٤ًم أن اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل سمٕمد سمحثف اًم٘مٞمؿ ذم اًمتٗمريؼ سملم : وم٠مىمقل»

مل : وأن اعمًٚمؿ ٓ خيرج ُمـ اعمٚم٦م سمٙمٗمر قمٛمكم، ت٘م٤مدياًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم واًمٙمٗمر آقم

: ُمع إدًم٦م اًمٙمثػمة اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م هلؿ: يًتٓمع أن حيٙمؿ ًمٚمٗمريؼ اعمٙمٗمر سمؽمك اًمّمالة

هؾ يٜمٗمٕمف : ٕهن٤م يمٚمٝم٤م ٓ شمدل إٓ قمغم اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم. وًمذًمؽ جل٠م أظمػماً إمم أن يت٤ًمءل

 إيامٟمف؟ وهؾ اًمّمالة ذط ًمّمح٦م اإليامن؟

سمف قمغم هذا اًمت٤ًمؤل يالطمظ أنف طم٤مد قمٜمف إمم اًم٘مقل سم٠من  وإن يمؾ ُمـ شم٠مُمؾ ذم ضمقا

وم٠مجـ اجلقاب قمـ يمقن اًمّمالة ذـم٤ًم ًمّمح٦م ، إقمامل اًمّم٤محل٦م ٓ شم٘مٌؾ إٓ سم٤مًمّمالة

وم٢من إقمامل اًمّم٤محل٦م يمٚمٝم٤م ذط يمامل قمٜمد أهؾ : ًمٞمس وم٘مط ذط يمامل: اإليامن؟ أي

ُمع شمٍميح : اًمٙم٤ٌمئر ذم اًمٜم٤مر ظمالوم٤ًم ًمٚمخقارج واعمٕمتزًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمتخٚمٞمد أهؾ: اًمًٜم٦م

وأن شم٤مريمٝم٤م خمٚمد ، ومٚمق ىم٤مل ىم٤مئؾ سم٠من اًمّمالة ذط ًمّمح٦م اإليامن، اخلقارج سمتٙمٗمػمهؿ

وأظمٓمر ُمـ ذًمؽ أنف ظم٤مًمػ ، وم٘مد اًمت٘مك ُمع اخلقارج ذم سمٕمض ىمقهلؿ هذا: ذم اًمٜم٤مر

 طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م هذا يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف.

اد أن يِمٕمر اًم٘م٤مرئ سم٠ممهٞم٦م وًمٕمؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل سمحٞمدشمف قمـ ذاك اجلقاب أر

وأنف ٓ دًمٞمؾ قمغم أهن٤م ذط ًمّمح٦م اإليامن ُمـ ضمٝم٦م : اًمّمالة ذم اإلؾمالم ُمـ ضمٝم٦م

 أظمرى.

ومت٤مرك اًمّمالة يمًاًل ٓ يٙمٗمر قمٜمده إٓ إذا اىمؽمن ُمع شمريمف إي٤مه٤م ُم٤م يدل : وقمٚمٞمف

 يمام: ومٝمق ذم هذه احل٤مًم٦م وم٘مط يٙمٗمر يمٗمراً خيرج سمف ُمـ اعمٚم٦م، قمغم أن يمٗمره يمٗمر اقمت٘م٤مدي



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 

 

 

41 

: «شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة سمذًمؽ ُمٜمل. وهق ُم٤م يِمٕمر سمف يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم آظمر هذا اًمٗمّمؾ

وُمـ اًمٕمج٥م أن ي٘مع اًمِمؽ ذم يمٗمر ُمـ أس قمغم شمريمٝم٤م ودقمل إمم ومٕمٚمٝم٤م »: وم٢مٟمف ىم٤مل

، وقمّم٧ٌم قمٞمٜم٤مه، ويِمد ًمٚم٘متؾ، وهق يرى سم٤مرىم٦م اًمًٞمػ قمغم رأؾمف، قمغم رؤوس اعمأل

 ..«ين وٓ أصكم أبدًا!اىمتٚمق: شمّمكم وإٓ ىمتٚمٜم٤مك؟ ومٞم٘مقل: وىمٞمؾ ًمف

ُمع هتديد احل٤ميمؿ - قمغم اًمؽمك وآُمتٜم٤مع قمـ اًمّمالة وقمغم ُمثؾ هذا اعمٍم: ىمٚم٧م

وسمذًمؽ دمتٛمع أدًمتٝمؿ ُمع ، جي٥م أن حتٛمؾ يمؾ أدًم٦م اًمٗمريؼ اعمٙمٗمر ًمٚمت٤مرك- ًمف سم٤مًم٘متؾ

ٕنف يمٗمر قمٛمكم ٓ : أن ُمرد اًمؽمك ٓ يٙمٗمر: ويٚمت٘مقن قمغم يمٚمٛم٦م ؾمقاء: أدًم٦م اعمخ٤مًمٗملم

- وهذا ُم٤م ومٕمٚمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل، يمام شم٘مدم قمـ اسمـ اًم٘مٞمؿ: اقمت٘م٤مدي

وىمد - ش44/78» شُمٛمقع اًمٗمت٤موى»وم٘م٤مل ذم  -أقمٜمل أنف محؾ شمٚمؽ إدًم٦م هذا احلٛمؾ

ؾمئؾ قمـ شم٤مرك اًمّمالة ُمـ همػم قمذر هؾ هق ُمًٚمؿ ذم شمٚمؽ احل٤مل؟ وم٠مضم٤مب رمحف اهلل 

وم٢مٟمف سمٕمد أن : يتٕمٚمؼ ُمٜمف سمحديثٜم٤م هذاًمٙمـ اعمٝمؿ ُمٜمف أن ُم٤م : سمٌح٨م ـمقيؾ ُمغمء قمٚمامً 

وإذا »: ىم٤مل: ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد: طمٙمك أن شم٤مرك اًمّمالة ي٘متؾ قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء

ً ُمرشمداً : صؼم طمتك ي٘متؾ أو وم٤مؾم٘م٤ًم يمٗم٤ًمق اعمًٚمٛملم؟ قمغم ىمقًملم : ومٝمؾ ي٘متؾ يم٤مومرا

ً سم٤مًمّمالة ذم اًم٤ٌمـمـ ُمٕمت٘مدًا : ُمِمٝمقريـ طُمٙمٞم٤م روايتلم قمـ أمحد وم٢من يم٤من ُم٘مرا

هذا ٓ يٕمرف ُمـ سمٜمل آدم ، يٛمتٜمع أن يٍم قمغم شمريمٝم٤م طمتك ي٘متؾ وٓ يّمكم: قضمقهب٤مًم

، وٓ يٕمرف أن أطمدًا يٕمت٘مد وضمقهب٤م، وهلذا مل ي٘مع هذا ىمط ذم اإلؾمالم، وقم٤مدهتؿ

ومٝمذا مل ، إن مل شمّمؾ وإٓ ىمتٚمٜم٤مك. وهق يٍم قمغم شمريمٝم٤م ُمع إىمراره سم٤مًمقضمقب: وي٘م٤مل ًمف

 .شي٘مع ىمط ذم اإلؾمالم

ً سمقضمقهب٤م وٓ وُمتك اُمتٜمع ا ًمرضمؾ ُمـ اًمّمالة طمتك ي٘متؾ مل يٙمـ ذم اًم٤ٌمـمـ ُم٘مرا

يمام اؾمتٗم٤مو٧م أصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٙمٗمر : ومٝمذا يم٤مومر سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم، ُمٚمتزُم٤ًم سمٗمٕمٚمٝم٤م

ًمٞمس سملم اًمٕمٌد وسملم اًمٙمٗمر إٓ »: طيم٘مقًمف : ودًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م، هذا

ً قمغم شمريمٝم٤م«شمرك اًمّمالة ًجد هلل طمتك يٛمقت ٓ ي . رواه ُمًٚمؿ... ومٛمـ يم٤من ُمٍما

ً سمقضمقهب٤م ؾمجدة ىمط ومٝمذا ٓ يٙمقن ىمط واقمت٘م٤مد أن ، وم٢من اقمت٘م٤مد اًمقضمقب، ُمًٚماًم ُم٘مرا

واًمداقمل ُمع اًم٘مدرة يقضم٥م وضمقد ، هذا داع شم٤مم إمم ومٕمٚمٝم٤م: شم٤مريمٝم٤م يًتحؼ اًم٘متؾ
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وآقمت٘م٤مد ، قمٚمؿ أن اًمداقمل ذم طم٘مف مل يقضمد: وم٢من يم٤من ىم٤مدرًا ومل يّمؾ ىمط، اعم٘مدور

اًمت٤مرك سم٤مقم٨م قمغم اًمٗمٕمؾ. ًمٙمـ هذا ىمد يٕم٤مروف أطمٞم٤مٟم٤ًم أُمقر شمقضم٥م  اًمت٤مم ًمٕم٘م٤مب

ً قمغم شمريمٝم٤م ٓ ، وشمرك سمٕمض واضم٤ٌمهت٤م، شم٠مظمػمه٤م وشمٗمقيتٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم. وم٠مُم٤م ُمـ يم٤من ُمٍما

ر واًمؽمك، يّمكم ىمط  ومٝمذا ٓ يٙمقن ُمًٚماًم.: ويٛمقت قمغم هذا اإلسا

، ومٔمقن قمٚمٞمٝم٤مومٝم١مٓء ًمٞمًقا حي٤م، ويؽميمقهن٤م شم٤مرة، ًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس يّمٚمقن شم٤مرة

طمدي٨م ، «اًمًٜمـ»وهؿ اًمذيـ ضم٤مء ومٞمٝمؿ احلدي٨م اًمذي ذم ، وه١مٓء حت٧م اًمققمٞمد

مخس صٚمقات يمتٌٝمـ اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد ذم اًمٞمقم »: أنف ىم٤مل:  طقم٤ٌمدة قمـ اًمٜمٌل 

وُمـ مل حي٤مومظ ، ُمـ طم٤مومظ قمٚمٞمٝمـ يم٤من ًمف قمٝمد قمٜمد اهلل أن يدظمٚمف اجلٜم٦م: واًمٚمٞمٚم٦م

: . وم٤معمح٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م(1)«وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف: ء قمذسمفإن ؿم٤م: قمٚمٞمٝمـ مل يٙمـ ًمف قمٝمد قمٜمد اهلل

ىمٞمتٝم٤م يمام أُمر اهلل شمٕم٤ممم.  اًمذي يّمٚمٞمٝم٤م ذم ُمقا

: أو يؽمك واضم٤ٌمهت٤م، أطمٞم٤مٟم٤ًم قمـ وىمتٝم٤مش ًمٞمس ي١مظمره٤م: إصؾ»واًمذي ي١مظمره٤م 

ومٝمذا حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم. وىمد يٙمقن هلذا ٟمقاومؾ يٙمٛمؾ هب٤م ومرائْمف يمام ضم٤مء ذم 

 .(4)احلدي٨م 

اًمذي ؿمٝمر قمٜمف سمٕمض أت٤ٌمقمف : ٛمؾ يدل يمالم اإلُم٤مم أمحد أجْم٤مً وقمغم هذا اعمح

ويمالُمف يدل قمغم ظمالف ذًمؽ ، اعمت٠مظمريـ اًم٘مقل سمتٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة دون شمٗمّمٞمؾ

يمام  شُمًٜمده»يمٞمػ وهق ىمد أظمرضمف ذم ، سمحٞم٨م ٓ خي٤مًمػ هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح»

: ىم٤ملش 11» أظمرج طمدي٨م قم٤مئِم٦م سمٛمٕمٜم٤مه يمام شم٘مدم؟! وم٘مد ذيمر اسمٜمف قمٌد اهلل ذم ُم٤ًمئٚمف

، واًمذي يؽميمٝم٤م ٓ يّمٚمٞمٝم٤م: ؾم٠مخ٧م أيب رمحف اهلل قمـ شمرك اًمّمالة ُمتٕمٛمدًا؟ ىم٤مل»

هق قمٜمدي ، وم٢من صغم وإٓ ضسم٧م قمٜم٘مف: أدقمقه صمالصم٤مً : واًمذي يّمٚمٞمٝم٤م ذم همػم وىمتٝم٤م

                                                           

 ُمٜمف[.ش.]1476و 711صحٞمح أيب داود »طمدي٨م صحٞمح خمرج ذم  (1)

 قمز رسمٜم٤م ي٘مقل: اًمّمالة أقمامهلؿ ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سمف اًمٜم٤مس حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: ًمف ىمقًمف إمم -اهلل رمحف -يِمػم (4)

 وإن، شم٤مُم٦م ًمف يمت٧ٌم شم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م وم٢من ٟم٘مّمٝم٤م؟ أم أمتٝم٤م قمٌدي صالة ذم اٟمٔمروا: -أقمٚمؿ وهق -عمالئٙمتف وضمؾ

 صمؿ، ومريْمتف ًمٕمٌدي أمتقا : ىم٤مل شمٓمقع ًمف يم٤من وم٢من ؟شمٓمقع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ، اٟمٔمروا: ىم٤مل ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمٝم٤م اٟمت٘مص يم٤من

 .شذايمؿ قمغم إقمامل شم١مظمذ

  .[اًمّمحٞمح٦م ٟم٤مذ اًمٜم٤مذش. ]811داود أيب صحٞمح» ذم خمرج، صحٞمح طمدي٨م وهق
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 ش.سمٛمٜمزًم٦م اعمرشمد..

وإٟمام سم٤مُمتٜم٤مقمف ، ومٝمذا ٟمص ُمـ اإلُم٤مم أمحد سم٠منف مل يٙمٗمر سمٛمجرد شمريمف ًمٚمّمالة: ىمٚم٧م

، وم٤مًم٥ًٌم هق إيث٤مره اًم٘متؾ قمغم اًمّمالة، ة ُمع قمٚمٛمف سم٠منف ؾمٞم٘متؾ إن مل يّمؾُمـ اًمّمال

 وم٤مؾمتحؼ اًم٘متؾ.، ومٝمق اًمذي دل قمغم أن يمٗمره يمٗمر اقمت٘م٤مدي

ذم يمت٤مسمف  -ضمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م- وٟمحقه ُم٤م ذيمره اعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

: ٤موُمـ أظمر صالة شمٙم٤مؾماًل ٓ ضمحقدًا أُمر هب»: ش64ص » شاعمحرر ذم اًمٗم٘مف احلٜمٌكم»

 .شوضم٥م ىمتٚمف: وم٢من أس طمتك و٤مق وىم٧م إظمرى

ر اعمٜمٌئ قمـ اجلحقد. وًمذًمؽ ىم٤مل ، ومٚمؿ يٙمٗمر سم٤مًمت٠مظمػم: ىمٚم٧م وإٟمام سم٤مإلسا

ذم سم٤مب قم٘مده ذم هذه  شُمِمٙمؾ أصم٤مر»اإلُم٤مم أبق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي رمحف اهلل ذم 

: ش7/448»ىم٤مل : صمؿ اظمت٤مر أنف ٓ يٙمٗمر، وطمٙمك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أدًم٦م اًمٗمري٘ملم، اعم٠ًمخ٦م

ً أن يّمكم، ًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن٤م ٟم٠مُمره أن يّمكموا» وًمق يم٤من سمام يم٤من ُمٜمف ، وٓ ٟم٠مُمر يم٤مومرا

وذم شمريمٜم٤م ًمذًمؽ وأُمرٟم٤م إي٤مه : وم٢مذا أؾمٚمؿ أُمرٟم٤مه سم٤مًمّمالة: يم٤مومراً ُٕمرٟم٤مه سم٤مإلؾمالم

اًمذي أومٓمر ذم  طوُمـ ذًمؽ أُمر اًمٜمٌل : ُم٤م ىمد دل قمغم أنف ُمـ أهؾ اًمّمالة: سم٤مًمّمالة

ٓ يٙمقن اًمّمٞم٤مم إٓ ُمـ : رة اًمتل أُمره هب٤م وومٞمٝم٤م اًمّمٞم٤ممرُمْم٤من يقُم٤ًم ُمتٕمٛمدًا سم٤مًمٙمٗم٤م

يقضمٌف  اعمًٚمٛملم. وح٤م يم٤من اًمرضمؾ يٙمقن ُمًٚماًم إذا أىمر سم٤مإلؾمالم ىمٌؾ أن ي٠ميت سمام

ً : وُمـ صٞم٤مم رُمْم٤من يم٤من يمذًمؽ:  اإلؾمالم ُمـ اًمّمٚمقات اخلٛمس ويٙمقن يم٤مومرا

ً سمؽميمف إي٤مه سمٖمػم ضمحقد ُمٜمف ًمف: سمجحقده ًمذًمؽ ً إٓ وٓ : وٓ يٙمقن يم٤مومرا يٙمقن يم٤مومرا

ومٙمذًمؽ ردشمف ٓ شمٙمقن إٓ : وإؾمالُمف يم٤من سم٢مىمراره سم٤مإلؾمالم، ُمـ طمٞم٨م يم٤من ُمًٚمامً 

 .شسمجحقده اإلؾمالم

وهق يٚمت٘مل مت٤مُم٤ًم ُمع ُم٤م شم٘مدم ُمـ ، ويمالم ُمتلم ٓ ُمرد ًمف، وهذا وم٘مف ضمٞمد: ىمٚم٧م

سمؾ سم٤مُمتٜم٤مقمف ُمـ : يمالم اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل اًمدال قمغم أنف ٓ يٙمٗمر سمٛمجرد اًمؽمك

ُم٤م ضم٤مء ذم : وإن مم٤م ي١ميمد ُم٤م محٚم٧م قمٚمٞمف يمالم اإلُم٤مم أمحد، ّمالة سمٕمد دقم٤مئف إًمٞمٝم٤ماًم

اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم اعمٌجؾ أمحد سمـ »يمت٤مب 

يم٤مًمِم٤مرح ًم٘مقل - «1/714»ىم٤مل رمحف اهلل : ًمٚمِمٞمخ قمالء اًمديـ اعمرداوي «طمٜمٌؾ
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ومٚمق شمرك صٚمقات ، داقمل ًمف هق اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌفاًم»: -«أدقمقه صمالصم٤مً »: أمحد اعمت٘مدم آٟمٗم٤مً 

وقمٚمٞمف مج٤مهػم ، وٓ يٙمٗمر قمغم اًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م، يمثػمة ىمٌؾ اًمدقم٤مء مل جي٥م ىمتٚمف

 .«وىمٓمع سمف يمثػم ُمٜمٝمؿ، إصح٤مب

يمام ذيمر ذًمؽ اًمِمٞمخ أبق اًمٗمرج ، وممـ اظمت٤مر هذا اعمذه٥م أبق قمٌداًمٚمف سمـ سمٓم٦م

ًمإلُم٤مم ُمقومؼ  شح اًمٙمٌػم قمغم اعم٘مٜمعاًمنم»قمٌداًمرمحـ سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ذم يمت٤مسمف 

وهق »: وزاد أنف أنٙمر ىمقل ُمـ ىم٤مل سمٙمٗمره. ىم٤مل أبق اًمٗمرج، ش1/381»اًمديـ اعم٘مدد 

صمؿ اؾمتدل قمغم ذًمؽ  .ش... أبق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل: ُمٜمٝمؿ: ىمقل أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء

وُمٜمٝم٤م طمدي٨م قم٤ٌمدة اعمت٘مدم ذم يمالم ؿمٞمخ ، سم٠مطم٤مدي٨م يمثػمة أيمثره٤م قمٜمد اسمـ اًم٘مٞمؿ

ً مل يدظمٚمف ذم اعمِمٞمئ٦م»: وم٘م٤مل قم٘مٌف، ؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦ماإل  .شوًمق يم٤من يم٤مومرا

وي١ميمد ذًمؽ طمدي٨م اًمؽممج٦م وطمدي٨م قم٤مئِم٦م شم٠ميمٞمدًا ٓ يدع ٕطمد ؿمٙم٤ًم أو : ىمٚم٧م

وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ذم : وٕن ذًمؽ إمج٤مع اعمًٚمٛملم»: ومال شمٜمًك. صمؿ ىم٤مل أبق اًمٗمرج، ؿمٌٝم٦م

وٓ ُُمٜمع ، ف واًمّمالة قمٚمٞمفقمٍم ُمـ إقمّم٤مر أطمدًا ُمـ شم٤مريمل اًمّمالة شمرك شمٖمًٞمٚم

صمف ِك اًمّمالة ُمـ أطمدمه٤م، ُمػماث ُمقرِّ َق سملم زوضملم ًمؽَِمْ ُمع يمثرة شم٤مريمل - وٓ وُمرِّ

وٓ ٟمٕمٚمؿ ظمالوم٤ًم سملم اعمًٚمٛملم أن شم٤مرك ، وًمق يمٗمر ًمثٌت٧م هذه إطمٙم٤مم -اًمّمالة

. وأُم٤م إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م (1)اًمّمالة جي٥م قمٚمٞمف ىمْم٤مؤه٤م ُمع اظمتالومٝمؿ ذم اعمرشمد

: شسملم اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة»: تل اطمت٩م هب٤م اعمٙمٗمرون يمحدي٨ماًم: يٕمٜمل»

ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ »: طيم٘مقًمف : ومٝمل قمغم وضمف اًمتٖمٚمٞمظ واًمتِمٌٞمف سم٤مًمٙمٗم٤مر ٓ قمغم احل٘مٞم٘م٦م

.. وأؿم٤ٌمه هذه مم٤م أريد سمف اًمتِمديد ذم اًمققمٞمد. ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م رمحف شوىمت٤مًمف يمٗمر، ومًقق

 .ش٘مقًملم. واهلل أقمٚمؿوهذا أصقب اًم: شاعمقومؼ اعم٘مدد: يٕمٜمل»اهلل 

وٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب : ىمٚم٧م

ً ًمف.ش 96 -1/91»ٓسمـ ىمداُم٦م  شاعم٘مٜمع»رمحٝمؿ اهلل ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم   ُم٘مرا

سمتٙمٗمػم شم٤مرك ش 1/494» شاًمًٞمؾ اجلرار»وُمع شمٍميح اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ذم 

                                                           

 [.ُمٜمفش. ]44/76» اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ طم٘م٘مف يمام: ييضء ٓ أنف اًمراضمح: ىمٚم٧م (1)
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ٟمٞمؾ »وم٘مد سملم ذم : قمغم إُم٤مم اعمًٚمٛملم ىمتٚمفوجي٥م ، وأنف يًتحؼ اًم٘متؾ، اًمّمالة قمٛمداً 

ً ٓ يٖمٗمر شإوـم٤مر ، وم٘م٤مل سمٕمد أن طمٙمك أىمقال اًمٕمٚمامء واظمتالومٝمؿ، أنف ٓ يٕمٜمل يمٗمرا

ومألن : أُم٤م يمٗمره، واحلؼ أنف يم٤مومر ي٘متؾ: ش411 -417/ 1»وذيمر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أدًمتٝمؿ 

وضمٕمؾ احل٤مئؾ »!ش إطم٤مدي٨م صح٧م أن اًمِم٤مرع ؾمٛمك شم٤مرك اًمّمالة سمذًمؽ آؾمؿ 

ومؽميمٝم٤م ُم٘متض جلقاز ، لم اًمرضمؾ وسملم ضمقاز إـمالق هذا آؾمؿ قمٚمٞمف هق اًمّمالةسم

 اإلـمالق.

 ٓ يٛمٜمع أن: ٕن٤م ٟم٘مقل: وٓ يٚمزُمٜم٤م رء ُمـ اعمٕم٤مرو٤مت اًمتل أورده٤م إوًمقن

يمٙمٗمر أهؾ : يٙمقن سمٕمض أنقاع اًمٙمٗمر همػم ُم٤مٟمع ُمـ اعمٖمٗمرة واؾمتح٘م٤مق اًمِمٗم٤مقم٦م

راً. ومال ُُمْٚمِجَئ إمم اًمت٠مويالت اًمتل وىمع اًم٘مٌٚم٦م سمٌٕمض اًمذٟمقب اًمتل ؾمامه٤م اًمِم٤مرع يمٗم

 اًمٜم٤مس ذم ُمْمٞم٘مٝم٤م.

قمغم شم٤مرك  «اًمٙم٤مومر»وًم٘مد صدق رمحف اهلل. ًمٙمـ ذه٤مسمف إمم ضمقاز إـمالق اؾمؿ 

ٕن إطم٤مدي٨م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ، هق شمقؾمع همػم حمٛمقد قمٜمدي: اًمّمالة

ز ًمف أن يِمتؼ ُمٜمف وُم٤م أفمـ أن أطمدًا يًتجٞم، «وم٘مد يمٗمر»: وإٟمام ومٞمٝم٤م، اإلـمالق اعمدقمك

: ًمزُمف أن يٓمٚم٘مف أجْم٤ًم قمغم يمؾ ُمـ ىمٞمؾ ومٞمف: إذن، «يم٤مومر»: اؾمؿ وم٤مقمؾ ومٞم٘مقل ومٞمف

وٟمحق ذًمؽ مم٤م ، أو شمؼمأ ُمـ ٟم٥ًم، وُمـ ىم٤مشمؾ ُمًٚمامً ، يم٤مًمذي حيٚمػ سمٖمػم اهلل: «يَمَٗمر»

 ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م.

قُمرى »: ًمق صح ُم٤م رواه أبق يٕمغم وهمػمه قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤ًم سمٚمٗمظ: ٟمٕمؿ

ُمـ شمرك واطمدة ُمٜمٝمـ ومٝمق هب٤م : قمٚمٞمٝمـ أؾمس اإلؾمالم: وىمقاقمد اًمديـ صمالصم٦م اإلؾمالم

 .«وصقم رُمْم٤من، واًمّمالة اعمٙمتقسم٦م، ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل: يم٤مومر طمالل اًمدم

، ًمٙم٤من دًمٞماًل واوح٤ًم قمغم ضمقاز إـمالىمف قمغم شم٤مرك اًمّمالة: ًمق صح هذا: أىمقل

 ش.97» شاًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م»وًمٙمٜمف مل يّمح يمام يمٜم٧م سمٞمٜمتف ذم 

وإٟمام هق ، أن ُمرد اًمؽمك ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن طمج٦م ًمتٙمٗمػم اعمًٚمؿ: واخلالص٦م

وطمدي٨م اًمؽممج٦م ٟمص سيح ، وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف: إن ؿم٤مء قمذسمف، أُمره إمم اهلل، وم٤مؾمؼ
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 ذم ذًمؽ ٓ يًع ُمًٚماًم أن يرومْمف.

ومٝمق يم٤مومر ي٘مٞمٜم٤ًم : إن مل يًتج٥م وم٘متؾ: وأنذر سم٤مًم٘متؾ، وأن ُمـ دقمل إمم اًمّمالة

ومٛمـ أـمٚمؼ اًمتٙمٗمػم ومٝمق ، وٓ يدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، ٓ ُيَّمغمَّ قمٚمٞمف، مطمالل اًمد

 واًمّمقاب اًمتٗمّمٞمؾ. ،وُمـ أـمٚمؼ قمدم اًمتٙمٗمػم ومٝمق خمٓمئ، خمٓمئ

وم٢من أظمِمك ُم٤م أظمِم٤مه : ومٝمذا احلؼ ًمٞمس سمف ظمٗم٤مُء ومدقمٜمل قمـ سمٜمٞم٤مت اًمٓمريؼ وسمٕمد

اًمٍمحي٦م قمغم  ًمدًٓمتف: أن ي٤ٌمدر سمٕمض اعمتٕمّمٌلم اجلٝمٚم٦م إمم رد هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح

َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ▬: أن شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل ُمع اإليامن سمقضمقهب٤م داظمؾ ذم قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم

َـ َيَِم٤مء
ِ
يمام ومٕمؾ سمٕمْمٝمؿ أظمػماً سمت٤مريخ : ويٖمٗمر ُم٤م دون ذًمؽ عمـ يِم٤مء ♂ُدوَن َذًمَِؽ عم

، وأظمر ُمٍمي، أطمدمه٤م ؾمٕمقدي: وم٘مد شمٕم٤مون اصمٜم٤من ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ، شـه 1717»

: شؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م»سمٕمض إطم٤مدي٨م ُمـ اعمئ٦م إومم ُمـ  ومتٕم٘م٤ٌمين ذم

َيْدُرُس »: وًمٗمٔمفش 87»ُمٜمٝم٤م طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف اعمت٘مدم سمرىمؿ 

وٓ ، وٓ صالة وٓ ٟمًؽ: اإلؾمالم يمام َيْدُرُس وْرُ اًمثقب طمتك ٓ ُيدرى ُم٤م صٞم٤مم

ى قمغم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ذم ًمٞمٚم٦م، صدىم٦م وشمٌ٘مك ـمقائػ ، ومال يٌ٘مك ُمٜمف آي٦م :وًَمُٞمْنَ

ٓ إهل »: أدريمٜم٤م آسم٤مءٟم٤م قمغم هذه اًمٙمٚمٛم٦م: ي٘مقًمقن: واًمٕمجقز، اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم: ُمـ اًمٜم٤مس

 .شومٜمحـ ٟم٘مقهل٤م، شإٓ اهلل

وهؿ ٓ يدرون ُم٤م  شٓ إهل إٓ اهلل»ُم٤م شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ : ىم٤مل صٚم٦م سمـ زومر حلذيٗم٦م

صمؿ ردده٤م قمٚمٞمف ، وٓ صدىم٦م؟! وم٠مقمرض قمٜمف طمذيٗم٦م، وٓ ٟمًؽ، وٓ صٞم٤مم، صالة

ي٤م صٚم٦م! شمٜمجٞمٝمؿ : يمؾ ذًمؽ يٕمرض قمٜمف طمذيٗم٦م. صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمف ذم اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مل، صمالصم٤مً 

 ش.صمالصم٤مً »ُمـ اًمٜم٤مر 

ومًّقدا ذم شمْمٕمٞمػ هذا احلدي٨م صمالث صٗمح٤مت يم٤ٌمر ذم اًمرد قمكمَّ : ىمٚم٧م

إٓ أنف ُمـ رواي٦م أيب ُمٕم٤موي٦م حمٛمد سمـ : مل جيدا ُم٤م يتٕمٚم٘م٤من سمف ًمتْمٕمٞمٗمف، ًمتّمحٞمحل إي٤مه

سمحج٦م أنف يم٤من يرى اإلرضم٤مء! وأن احلدي٨م ُمقاومؼ ًمٌدقم٦م اإلرضم٤مء!! : زم اًمييرظم٤م

وم٢من أب٤م ُمٕم٤موي٦م ُمع يمقٟمف صم٘م٦م ، وٓ ُم٤مل أن ًمٌٞم٤مٟمف إٓ خمتٍماً ، وهذا ُمـ اجلٝمؾ اًم٤ٌمًمغ

صمؿ إن احلدي٨م ٓ صٚم٦م ًمف ، وم٢مٟمف ىمد شمقسمع ُمـ صم٘م٦م ُمثٚمف: حمتج٤ًم سمف قمٜمد اًمِمٞمخلم
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ويمٞمػ يٙمقن يمذًمؽ وىمد ، ٤م ذًمؽ جلٝمٚمٝمام سم٤مًمٕمٚمؿومه٤م إٟمام ادقمٞم، سم٤مإلرضم٤مء ُمٓمٚم٘م٤مً 

ويمذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمٕمً٘مالين واًمٌقصػمي؟! وًمئـ ضم٤مز ذم ، صححف احل٤ميمؿ واًمذهٌل

قم٘مٚمٝمام أهنؿ يم٤مٟمقا ذم شمّمحٞمحٝمؿ إي٤مه مجٞمٕم٤ًم خمٓمئلم ومٝمؾ وصؾ إُمر هبام أن يٕمت٘مدا 

هذا  أن يتًٚمط قمغم: سم٠مهنؿ يّمححقن ُم٤م ي١ميد اإلرضم٤مء؟! شم٤مهلل إهن٤م إلطمدى اًمٙمؼم

وأن يْمٕمػ ُم٤م يّمححف أهؾ اًمٕمٚمؿ! وهذا احلدي٨م اًمّمحٞمح ، اًمٕمٚمؿ ُمـ ٓ حيًٜمف

أن اجلٝمؾ ىمد يٌٚمغ سمٌٕمض اًمٜم٤مس أهنؿ ٓ يٕمرومقن ُمـ اإلؾمالم إٓ : يًتٗم٤مد ُمٜمف

وهذا ٓ يٕمٜمل أهنؿ يٕمرومقن وضمقب اًمّمالة وؾم٤مئر إريم٤من صمؿ هؿ ٓ ، اًمِمٝم٤مدة

هؿ ذم ذًمؽ يمٙمثػم ُمـ أهؾ  سمؾ، ًمٞمس ذم احلدي٨م رء ُمـ ذًمؽ، يمال: ي٘مقُمقن هب٤م

وىمد ، اًمٌقادي واعمًٚمٛملم طمديث٤ًم ذم سمالد اًمٙمٗمر ٓ يٕمرومقن ُمـ اإلؾمالم إٓ اًمِمٝم٤مدشملم

، وم٘مد ؾم٠مخٜمل أطمدهؿ ه٤مشمٗمٞم٤ًم قمـ اُمرأة شمزوضمٝم٤م، ي٘مع رء ُمـ ذًمؽ ذم سمٕمض اًمٕمقاصؿ

ويم٤مٟم٧م شمّمكم دون أن شمٖمتًؾ ُمـ اجلامع! وىمري٤ًٌم ؾم٠مخٜمل إُم٤مم ُمًجد يٜمٔمر إمم ٟمٗمًف 

رء ُمـ اًمٕمٚمؿ يًقغ ًمف أن خي٤مًمػ اًمٕمٚمامء! ؾم٠مخٜمل قمـ اسمٜمف أنف يم٤من يّمكم ضمٜم٤ًٌم أنف قمغم 

ٕنف يم٤من ٓ يٕمٚمؿ وضمقب اًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م! وىمد : سمٕمد أن سمٚمغ ُمٌٚمغ اًمرضم٤مل واطمتٚمؿ

وُمـ قمٚمؿ أن حمٛمدًا »: ش44/71» شُمٛمقع اًمٗمت٤موى»ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم 

وم٢مٟمف : مل يٕمذسمف اهلل قمغم ُم٤م مل يٌٚمٖمف: ٤م ضم٤مء سمفومل يٕمٚمؿ يمثػماً مم، رؾمقل اهلل ومآُمـ سمذًمؽ

ئٓمف إٓ ، إذا مل يٕمذر قمغم شمرك اإليامن سمٕمد اًمٌٚمقغ وم٢مٟمف ]أن[ ٓ يٕمذسمف قمغم سمٕمض ذا

 .شاعمًتٗمٞمْم٦م قمٜمف ذم أُمث٤مل ذًمؽ طوهذه ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ، سمٕمد اًمٌٚمقغ أومم وأطمرى

ؿمديدة إين أؾمتح٤مض طمٞمْم٦م : ىم٤مًم٧م: اعمًتح٤مو٦م: ُمٜمٝم٤م: صمؿ ذيمر أُمثٚم٦م ـمٞم٦ٌم

ومل ي٠مُمره٤م ، متٜمٕمٜمل اًمّمالة واًمّمقم؟ وم٠مُمره٤م سم٤مًمّمالة زُمـ دوام آؾمتح٤مو٦م

 سم٤مًم٘مْم٤مء.

وطمديثٝم٤م ، وهذه اعمًتح٤مو٦م هل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب طمٌٞمش ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ىمٚم٧م

 ش.481» شصحٞمح أيب داود»وهق خمرج ذم ، وهمػممه٤م شاًمّمحٞمحلم»ذم 

ؾمتحٞمْمــ٧م ؾمــٌع وا، أم طمٌٞمٌــ٦م سمٜمـ٧م ضمحــش زوضمــ٦م قمٌـداًمرمحـ سمـــ قمـقف: وُمثٚمٝمـ٤م

 شصـــــــــــحٞمح أيب داود»وهـــــــــــق خمـــــــــــرج ذم ، وطمـــــــــــديثٝم٤م قمٜمـــــــــــد اًمِمـــــــــــٞمخلم أجْمـــــــــــ٤مً ، ؾمـــــــــــٜملم
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 ش.483» أجْم٤مً 

وم٢من ذم : وهل اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وهل محٜم٦م سمٜم٧م ضمحش: وصمٛم٦م صم٤مًمث٦م

ىمد ُمٜمٕمتٜمل اًمّمالة : ومام شمرى ومٞمٝم٤م: إين أؾمتح٤مض طمٞمْم٦م يمثػمة ؿمديدة»: طمديثٝم٤م

، سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ شاًمًٜمـ»همػمه ُمـ أصح٤مب احلدي٨م. أظمرضمف أبق داود و شواًمّمقم..

 ش.881»شاإلرواء»وش 493»شصحٞمح أيب داود»وهق خمرج ذم ، وصححف مجع

: وهٜم٤مك ٟمص آظمر ًمإلُم٤مم أمحد يم٤من يٜمٌٖمل أن يْمؿ إمم ُم٤م ؾمٌؼ ٟم٘مٚمف قمٜمف: هذا

وًمٙمـ ، ًمِمديد ارشم٤ٌمـمف سمف ودًٓمتف أجْم٤ًم قمغم أن شم٤مرك اًمّمالة ٓ يٙمٗمر سمٛمجرد اًمؽمك

ر  : ش16/191ص » شُم٤ًمئٚمف»قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم ىم٤مل : هٙمذا ىُمدِّ

يّمكم ُم٤م يم٤من ذم وىم٧م : ؾم٠مخ٧م أيب قمـ رضمؾ ومرط ذم صٚمقات ؿمٝمريـ؟ وم٘م٤مل»

ومال يزال يّمكم طمتك يٙمقن آظمر وىم٧م اًمّمالة اًمتل ذيمر : حييه ذيمر شمٚمؽ اًمّمٚمقات

وٓ يْمٞمع : وم٢مٟمف يّمكم هذه اًمتل خي٤مف ومقهت٤م: ومٞمٝم٤م هذه اًمّمٚمقات اًمتل ومرط ومٞمٝم٤م

: إٓ إن يمثر قمٚمٞمف: يٕمقد ومٞمّمكم أجْم٤ًم طمتك خي٤مف ومقت اًمّمالة اًمتل سمٕمده٤مصمؿ : ُمرشملم

وم٢مٟمف يّمكم طمتك حيت٤مج إمم أن : وٓ ي٘مقى أن ي٠ميت هب٤م: ويٙمقن ممـ يٓمٚم٥م اعمٕم٤مش

ٓ دمزئف صالة وهق ذايمر اًمٗمرض : صمؿ يٕمقد إمم اًمّمالة: يٓمٚم٥م ُم٤م ي٘مٞمٛمف ُمـ ُمٕم٤مؿمف

 .شذم صالة ومٝمق يٕمٞمده٤م أجْم٤ًم إذا ذيمره٤م وهق، اعمت٘مدم ىمٌٚمٝم٤م

وم٤مٟمٔمر أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ! هؾ شمرى ذم يمالم اإلُم٤مم أمحد هذا إٓ ُم٤م يدل قمغم ُم٤م 

سمؾ صٚمقات : أن اعمًٚمؿ ٓ خيرج ُمـ اإلؾمالم سمٛمجرد شمرك اًمّمالة: ؾمٌؼ حت٘مٞم٘مف

 ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم! سمؾ وأذن ًمف أن ي١مضمؾ ىمْم٤مء سمٕمْمٝم٤م ًمٓمٚم٥م اعمٕم٤مش.

، أنف يٌ٘مك قمغم إؾمالُمف:  -وهق ُم٤م ؾمٌؼ-أطمدمه٤م : وهذا قمٜمدي يدل قمغم ؿمٞمئلم

 وًمق مل شمؼمأ ذُمتف سم٘مْم٤مء يمؾ ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمقائ٧م.

 -ٕنٜمل ٓ أقمت٘مد أن اإلُم٤مم أمحد : أن طمٙمؿ اًم٘مْم٤مء دون طمٙمؿ إداء: وأظمر

ي٠مذن سمؽمك اًمّمالة طمتك خيرج وىمتٝم٤م ًمٕمذر ـمٚم٥م  -سمؾ وٓ ُمـ هق دوٟمف ذم اًمٕمٚمؿ

 اعمٕم٤مش. واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
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هق اًمذي  -وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م- ًٚمؿ! أن هذه اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحدواقمٚمؿ أظمل اعم

 وخلّمقص اإلُم٤مم أمحد. : يٜمٌٖمل أن يٕمتٛمد قمٚمٞمف يمؾ ُمًٚمؿ ًمذات ٟمٗمًف أوًٓ 

وسمخ٤مص٦م أن إىمقال : «إذا صح احلدي٨م ومٝمق ُمذهٌل»: ًم٘مقًمف رمحف اهلل: صم٤مٟمٞم٤مً 

 يمت٤مب يمام شمراه٤م ذم: إظمرى اعمروي٦م قمٜمف قمغم ظمالف ُم٤م شم٘مدم ُمْمٓمرسم٦م ضمداً 

ومٚمٞمس : وُمع اوٓمراهب٤م: وهمػمه ُمـ اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة «348-11/347» «اإلٟمّم٤مف»

: وإذ إُمر يمذًمؽ: ذم رء ُمٜمٝم٤م اًمتٍميح سم٠من اعمًٚمؿ يٙمٗمر سمٛمجرد شمرك اًمّمالة

: ومٞمج٥م محؾ اًمرواي٤مت اعمٓمٚم٘م٦م قمٜمف قمغم اًمرواي٤مت اعم٘مٞمدة واعمٌٜمٞم٦م عمراده رمحف اهلل

 وهل ُم٤م شم٘مدم ٟم٘مٚمف قمـ اسمٜمف قمٌد اهلل.

وضم٥م شمريمٝم٤م : وًمق ومروٜم٤م أن هٜم٤مك رواي٦م سحي٦م قمٜمف ذم اًمتٙمٗمػم سمٛمجرد اًمؽمك

عمقاوم٘متٝم٤م هلذا احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمٍميح ذم ظمروج : واًمتٛمًؽ سم٤مًمرواي٤مت إظمرى

شم٤مرك اًمّمالة ُمـ اًمٜم٤مر سم٢ميامٟمف وًمق ُم٘مدار ذرة. وهبذا سح يمثػم ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء 

وٟمص  -٘مدم ذم ٟم٘مؾ أيب اًمٗمرج قمٜمفيمام شم-يم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد : احلٜم٤مسمٚم٦م اعمح٘م٘ملم

 .شمل يٙمٗمر: وإن شمرك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اخلٛمس هت٤موٟم٤مً »: يمالم اسمـ ىمداُم٦م

ذم سمح٨م ـمقيؾ ش 314 -4/498» شاعمٖمٜمل»وٟمحقه ذم ، شاعم٘مٜمع»يمذا ذم يمت٤مسمف 

وهق احلؼ : شاعم٘مٜمع»صمؿ اٟمتٝمك إمم هذا اًمذي ذم : ذيمر اخلالف ومٞمف وأدًم٦م يمؾ ومريؼ: ًمف

يمام شم٘مدم وإذا قمروم٧م  شاإلٟمّم٤مف»وش اًمنمح اًمٙمٌػم»وقمٚمٞمف ُم١مًمػ : اًمذي ٓري٥م ومٞمف

ُمـ : ومال يرد قمٚمٞمف ُم٤م ذيمره اًمًٌٙمل ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: اًمّمحٞمح ُمـ ىمقل أمحد

طمٙمل أن أمحد ٟم٤مفمر اًمِم٤مومٕمل ذم »: ىم٤مل، ش441/ 1» شـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى»

إذا يم٤من : ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ىم٤مل إٟمف يٙمٗمر؟: ي٤م أمحد! شم٘مقل: وم٘م٤مل ًمف اًمِم٤مومٕمل: شم٤مرك اًمّمالة

ً ومٌؿ يًٚمؿ؟ ىم٤مل وم٤مًمرضمؾ ُمًتديؿ : ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل.: ي٘مقل: يم٤مومرا

صالة اًمٙم٤مومر ٓ شمّمح وٓ حيٙمؿ : يًٚمؿ سم٠من يّمكم. ىم٤مل: هلذا اًم٘مقل مل يؽميمف!! ىم٤مل

 .شسم٤مإلؾمالم هب٤م. وم٤مٟم٘مٓمع أمحد وؾمٙم٧م

 : ٓ يرد هذا قمغم أمحد رمحف اهلل ُٕمريـ: وم٠مىمقل
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وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمًٌٙمل رمحف اهلل سمتّمديره ، أن احلٙم٤مي٦م ٓ شمث٧ٌم: مه٤مأطمد

أنف ذيمر سمٜم٤مًء قمغم اًم٘مقل سم٠من أمحد يٙمٗمر : وأظمر ومٝمل ُمٜم٘مٓمٕم٦م.، شطُمٙمل»: إي٤مه٤م سم٘مقًمف

وإٟمام يرد هذا قمغم : وهذا مل يث٧ٌم قمٜمف يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف: اعمًٚمؿ سمٛمجرد شمرك اًمّمالة

قًمقن سم٤مًمتٙمٗمػم سمٛمجرد اًمؽمك! وأُمكم أهنؿ سمٕمض اعمِم٤ميخ اًمذيـ ٓ يزاًمقن ي٘م

وقمغم ىمقل أمحد وهمػمه ُمـ : ؾمػمضمٕمقن قمٜمف سمٕمد أن ي٘مٗمقا قمغم هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح

: وم٢مٟمف ٓ جيقز شمٙمٗمػم اعمًٚمؿ اعمقطمد سمٕمٛمؾ يّمدر ُمٜمف: يم٤ٌمر أئٛم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م اعمقاومؼ ًمف

ن يم٤مًمذي يدقمك إمم اًمّمالة وم٢م: طمتك يتٌلم ُمٜمف أنف ضم٤مطمد وًمق سمٕمض ُم٤م ذع اهلل

 شاًمٗمتح»اؾمتج٤مب وإٓ ىمتؾ يمام شم٘مدم. ويٕمجٌٜمل هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م ٟم٘مٚمف احل٤مومظ ذم 

 : قمـ اًمٖمزازم أنف ىم٤ملش 14/311»

وم٢من اؾمت٤ٌمطم٦م دُم٤مء ، ُم٤م وضمد إًمٞمف ؾمٌٞمالً : اًمتٙمٗمػم: واًمذي يٜمٌٖمل آطمؽماز ُمٜمف»

يـ سم٤مًمتقطمٞمد ظمٓم٠م ٓم٠م واخلٓم٠م ذم شمرك أخػ يم٤مومر ذم احلٞم٤مة أهقن ُمـ اخل، اعمًٚمٛملم اعم٘مرِّ

 .شذم ؾمٗمؽ دم عمًٚمؿ واطمد

ؿمؽ ذم دًٓمتف قمغم : وىمد سمٚمٖمٜمل أن سمٕمْمٝمؿ ح٤م ُأِوىمػ قمغم هذا احلدي٨م: هذا

وزقمؿ أنف ًمٞمس ًمف ذيمر ذم ، ٟمج٤مة اعمًٚمؿ اًمت٤مرك ًمٚمّمالة ُمـ اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ُمع اًمٙمٗم٤مر

يمؾ اًمدومٕم٤مت اًمتل أظمرضم٧م ُمـ اًمٜم٤مر. وهذه ُمٙم٤مسمرة قمجٞم٦ٌم شمذيمرٟم٤م سمٛمٙم٤مسمرة ُمتٕمّم٦ٌم 

وم٢من احلدي٨م سيح ذم أن ، رد دٓٓت اًمٜمّمقص اٟمتّم٤مرًا ًمٚمٛمذه٥ماعمذاه٥م ذم 

ومام سمٕمده٤م ُمـ ، اًمدومٕم٦م إومم ؿمٛمٚم٧م اعمّمٚملم سمٕمالُم٦م أن اًمٜم٤مر مل شم٠ميمؾ وضمقهٝمؿ

: وم٢من مل يٜمٗمع ُمثؾ هذا سمٕمض اعم٘مٚمديـ اجل٤مُمديـ، اًمدومٕم٤مت ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمّمٚمقن سمداه٦م

ٌْتَِٖمل▬: ومٚمٞمس ًمٜم٤م إٓ أن ٟم٘مقل  .♂اجْل٤َمِهٚملِم ؾَماَلٌم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َٓ َٟم

اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل ُمـ مجٚم٦م اًمذيـ وم٤مهتؿ آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م : ششمٜمٌٞمف»

اًمّمحٞمح ًمٚمٛمذه٥م اًمّمحٞمح ذم قمدم شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل. ًمٙمـ اًمٕمجٞم٥م أنف 

ٕن ومٞمف أن ُمقمم ًمألنّم٤مر ُم٤مت ويم٤من : ذيمر طمديث٤ًم آظمر ًمق صح ًمٙم٤من ىم٤مـمٕم٤ًم ًمٚمخالف

وهق وإن يم٤من ىمد ، ًٚمف واًمّمالة قمٚمٞمف ودومٜمفسمٖم طوُمع ذًمؽ أُمر ، يّمكم ويدع

إُمر اًمذي ُمٙمٜمٜمل ، وم٢مٟمف ىمد أطمًـ سمذيمره ُمع إؾمٜم٤مده ُمـ رواي٦م اخلالل: ؾمٙم٧م قمٜمف
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وًمذًمؽ أودقمتف ذم ، ُمـ دراؾمتف واحلٙمؿ قمٚمٞمف سمام يًتحؼ ُمـ اًمْمٕمػ واًمٜمٙم٤مرة

 ش.6136» شاًمْمٕمٞمٗم٦م»: اًمٙمت٤مب أظمر

ومتح ُمـ »: يمت٤مب سمٕمٜمقان ه٤ممسمٕمد يمت٤مسم٦م ُم٤م شم٘مدم سم٠مج٤مم أـمٚمٕمٜمل سمٕمض إظمقاين قمغم 

شم٠مخٞمػ قمٓم٤مء سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ  شاًمٕمزيز اًمٖمٗم٤مر سم٢مصم٤ٌمت أن شم٤مرك اًمّمالة ًمٞمس ُمـ اًمٙمٗم٤مر

وشمّمٗمح٧م سمٕمض ، وازداد هوري طمٞمٜمام ىمرأتف، ومٗمرطم٧م سمف ومرطم٤ًم يمٌػماً ، سمـ أمحد

سمؾ - وشمٌلم زم أؾمٚمقسمف اًمٕمٚمٛمل وـمري٘متف ذم ُمٕم٤مجل٦م إدًم٦م اعمختٚمٗم٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م، ومّمقًمف

ومتٞمٞمز صحٞمحٝم٤م ُمـ ، ختري٩م إطم٤مدي٨م وشمتٌع ـمرىمٝم٤م وؿمقاهده٤م -هل أمهٝم٤م

وآقمتامد قمغم ، ًمٞمتًٜمك ًمف سمٕمد ذًمؽ إؾم٘م٤مط ُم٤م ٓ جيقز آؿمتٖم٤مل سمف ًمْمٕمٗمف: وٕمٞمٗمٝم٤م

ه ، صمؿ آؾمتدٓل سمف أو اجلقاب قمٜمف، ُم٤م صم٧ٌم ُمٜمٝم٤م وهذا ُم٤م صٜمٕمف إخ اعم١مًمػ ضمزا

ي١ميدهؿ دون أن يتحروا  ظمالوم٤ًم ًمٌٕمض اعم١مًمٗملم اًمذي حينمون يمؾ ُم٤م: اهلل ظمػماً 

ة ُمـ اعم١مًمٗملم ذم ذًمؽ : اًمّمحٞمح وم٘مط يمام ومٕمؾ اًمذيـ ردوا قمكم ذم ُم٠ًمخ٦م وضمف اعمرأ

وم٘مد ؾمٚمؽ اعمٜمٝم٩م : شقمٓم٤مء»ُمـ اًمًٕمقديلم واعمٍميلم وهمػمهؿ. أُم٤م هذا إخ 

صمؿ ذيمر إدًم٦م ، وذيمر ُم٤م هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، ومتتٌع أدًمتٝمؿ: اًمٕمٚمٛمل ذم اًمرد قمغم اعمٙمٗمريـ

وإن ، ووومؼ سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م خي٤مًمٗمٝم٤م سم٠مؾمٚمقب رصلم ُمتلم، قمغم اعمٜمٝم٩م ٟمٗمًفاعمخ٤مًمٗم٦م هل٤م 

صمؿ اًمتٙمٚمػ ذم ، يم٤من يّمحٌف أطمٞم٤مٟم٤ًم رء ُمـ اًمت٤ًمهؾ ذم اًمتّمحٞمح سم٤مقمت٤ٌمر اًمِمقاهد

يمام ومٕمؾ : اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمف وسملم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمداًم٦م قمغم قمدم يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة

. وم٢مٟمف سمٕمد أن شوم٘مد ظمرج ُمـ اعمٚم٦م ومٛمـ شمريمٝم٤م»: ذم طمدي٨م أيب اًمدرداء ذم اًمّمالة

ه سمِمقاهده: شمٙمٚمؿ قمٚمٞمف وسملم وٕمػ إؾمٜم٤مده وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م ؿمقاهد ىم٤مسة ، قم٤مد وم٘مقا

صمؿ أهمرب ومت٠مول اخلروج اعمذيمقر ومٞمف سم٠منف ظمروج دون ، ٓ شمٜمٝمض ًمت٘مقي٦م هذا احلدي٨م

 شاًمْمٕمٞمٗم٦م»يم٤محلدي٨م اعمخرج ذم : اخلروج!! وًمف همػم ذًمؽ ُمـ اًمت٤ًمهؾ واًمت٠مويؾ

 ش.6137»

ىمٌقًٓ ، وم٘مد مجع يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ؾمٚم٤ًٌم أو إجي٤مسم٤مً : أن يمت٤مسمف ٟم٤مومع ضمدًا ذم سم٤مسمف: واحلؼ

وأطمًـ ُم٤م ومٞمف اًمٗمّمؾ إول ، دون شمٕمّم٥م فم٤مهر ُمٜمف ٕطمد أو قمغم أطمد: أو رومْم٤مً 

ذم ذيمر أدًم٦م ظم٤مص٦م شمدل قمغم أن شم٤مرك اًمّمالة ٓ »: وهق يمام ىم٤مل: ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين
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وًم٘مد فمٜمٜم٧م طملم ىمرأت هذا ، دًمٞمالً  «14»عمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ! وقمدد أدًمتف ا«خيرج ُمـ اعمٚم٦م

ٕنف ىم٤مـمع ًمٚمٜمزاع يمام ؾمٌؼ : اًمٕمٜمقان ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف أن ُمٜمٝم٤م طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م هذا

 ىمد وم٤مشمف يمام وم٤مت همػمه ُمـ اعمت٘مدُملم قمغم ُم٤م ؾمٚمػ ذيمره. -ُمع إؾمػ- وًمٙمٜمف، سمٞم٤مٟمف

أٓ وهق : ٙمٗمريـ قمٜمفهمػم أنف ٓسمد زم ُمـ اًمتٜمقيف سمدًمٞمؾ ُمـ أدًمتف ٕمهٞمتف وهمٗمٚم٦م اعم

وومٞمف ذيمر ، احلدي٨م «إن ًمإلؾمالم ُصقًى وُمٜم٤مرًا يمٛمٜم٤مر اًمٓمريؼ..»: طىمقًمف 

: طصمؿ ىم٤مل ، واًمّمالة وهمػمه٤م ُمـ إريم٤من اخلٛم٦ًم اعمٕمرووم٦م واًمقاضم٤ٌمت، اًمتقطمٞمد

َـّ ؿمٞمئ٤مً » وم٘مد ٟمٌذ : وُمـ شمريمٝمـ: ومٝمق ؾمٝمؿ ُمـ اإلؾمالم شمريمف: ومٛمـ اٟمت٘مص ُِمٜمُْٝم

 .«اإلؾمالم وراءه

وسملم أن سمٕمْمف صحٞمح : وشمتٌع ـمرىمف، عمقُمك إًمٞمف خترجي٤ًم ضمٞمداً وىمد ظمرضمف ا

صمؿ سملم دًٓمتف اًمٍمحي٦م قمغم قمدم ظمروج شم٤مرك اًمّمالة ُمـ اعمٚم٦م. ومراضمٕمف ، اإلؾمٜم٤مد

 إن يم٤من قمٜمدك ؿمؽ ذم اعم٠ًمخ٦م.: وراضمع اًمٙمت٤مب يمٚمف

 واؾمتٗم٤مد هق ُمٜمف، ُمٜمذ أيمثر ُمـ صمالصملم ؾمٜم٦م «333»وىمد يمٜم٧م ظمرضمتف ىمدياًم سمرىمؿ 

وًم٘مد يم٤من ، وًمٙمٜمف مل ينم إمم ذًمؽ أدٟمك إؿم٤مرة -اعمت٠مظمر ُمع اعمت٘مدم يمام هق ؿم٠من-

وذًمؽ مم٤م ٓ ييين ، وٓ ؾمٞمام أنف ظمّمٜمل سم٤مًمٜم٘مد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م: حيًـ سمف ذًمؽ

 وًمٞمس أن ُم٤مل شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم ذًمؽ.، سمؾ إٟمف ًمٞمٜمٗمٕمٜمل أص٤مب أم أظمٓم٠م: اًمٌت٦م

ُمـ ذًمؽ دًٓمتف و، أن طمديثٜم٤م هذا طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨م قمٔمٞمؿ: واخلالص٦م

وأنف ٓ خيٚمد ذم ، ٓ خيرج ُمـ اعمٚم٦م -ُمع إيامٟمف سمقضمقهب٤م- اًم٘م٤مـمٕم٦م قمغم أن شم٤مرك اًمّمالة

 اًمٜم٤مر ُمع اًمٙمٗمرة اًمٗمجرة.

وم٢مين أرضمق خمٚمّم٤ًم يمؾ ُمـ وىمػ قمغم هذا احلدي٨م وهمػمه مم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه أن : وًمذًمؽ

هلل شم٤ٌمرك  واعمقطمديـ، يؽماضمع قمـ شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم اًمت٤مريملم ًمٚمّمالة ُمع إيامهنؿ هب٤م

وم٢من شمٙمٗمػم اعمًٚمؿ أُمر ظمٓمػم ضمدًا يمام شم٘مدم. وقمٚمٞمٝمؿ وم٘مط أن يذيمروا سمٕمٔمٛم٦م : وشمٕم٤ممم

وأصم٤مر ، ُمٜمزًم٦م اًمّمالة ذم اإلؾمالم سمام ضم٤مء ذم ذًمؽ ذم اًمٙمت٤مب وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م

ومٝمؿ ، ُمـ أجدي اًمٕمٚمامء -ُمع إؾمػ- وم٢من احلٙمؿ ىمد ظمرج، اًمًٚمٗمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م
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سمٚمف مجع : طمٙمؿ اًمٙمٗمر واًم٘متؾ ذم شم٤مرك واطمد ًمٚمّمالةًمذًمؽ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يٜمٗمذوا 

وًمق ذم دوًمتٝمؿ ومْماًل قمـ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى! وم٢من ىمتؾ اًمت٤مرك : ُمـ اًمت٤مريملم

، وهق ًمٕمٚمف يتقب إذا يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم هب٤م، ًمٚمّمالة سمٕمد دقمقشمف إًمٞمٝم٤م إٟمام يم٤من حلٙمٛم٦م فم٤مهرة

 -واحل٤مًم٦م هذه- قتومٞمٛم، دل ذًمؽ قمغم أن شمريمف يم٤من قمـ ضمحد: وم٢مذا آصمر اًم٘متؾ قمٚمٞمٝم٤م

وم٤مُمتٜم٤مقمف ُمٜمٝم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م دًمٞمؾ قمٛمكم قمغم ظمروضمف ، يمام شم٘مدم قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: يم٤مومراً 

إذن ُمـ - ومٚمٞم٘مٜمع اًمٕمٚمامء، ُمـ اعمٚم٦م. وهذا مم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ إمم حت٘مٞم٘مف اًمٞمقم ُمع إؾمػ

سمٕمدم شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة ُمع : قمغم ُم٤م قمٚمٞمف مجٝمقر أئٛم٦م اعمًٚمٛملم -اًمقضمٝم٦م اًمٜمٔمري٦م

ومال قمذر ٕطمد : وىمد ىمدُمٜم٤م اًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع قمغم ذًمؽ ُمـ اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م، ٤مإيامٟمف هب

ـْ َأُْمِرِه َأن شُمِّمٞمٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞمٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب ▬سمٕمد ذًمؽ  ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي وَمْٚمٞمَْحَذِر اًمَّ

 .[63: اًمٜمقر] ♂َأخِٞمؿ

ٌَْٕم٧ُم هذا اًمٌح٨م ذم رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م سمٕمٜمقان  ومٜمٗمع اهلل  شطمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة»صمؿ ـَم

أن شم٤مرك اًمّمالة : واؾمتٜمٙمر سمٕمض اعم١مًمٗملم ُم٤م ومٞمف ُمـ احلٙمؿ، هب٤م ُمـ ؿم٤مء ُمـ قم٤ٌمده

: ومٝمق هبذا آقمت٤ٌمر خم٤مًمػ ًمف، عمخ٤مًمٗمتف إي٤مه قم٘مٞمدة: ًمٞمس سمٙم٤مومر -ُمع إيامٟمف هب٤م- يمًالً 

يمام ىم٤مل أبق ؾمٕمٞمد ذم احلدي٨م : واهلل قمز وضمؾ وٛمـ أن ٓ يْمٞمٕمف: وهق قمٛمؾ ىمٚمٌل

إِنَّ اّلّلَ َٓ َئْمٚمُِؿ ُِمْثَ٘م٤مَل ▬: ومٚمٞم٘مرأ هذه أي٦م: هبذا احلدي٨مومٛمـ مل يّمدق : هذا

ةٍ   .♂...َذرَّ

اًمذيـ يتحنون يقم : وسم٤مًمٜمٔمر إمم شمريمف اًمّمالة ومٝمق ُمِم٤مسمف ًمٚمٙمٗم٤مر قمٛمالً 

ـَ اعْمَُّمٚمِّلم▬: ومٞم٘مقًمقن وهؿ ذم ؾم٘مر: اًم٘مٞم٤مُم٦م ِٙملم، مَلْ َٟمُؽ ُِم ًْ
ِ
: اعمدصمر] ♂َومَلْ َٟمُؽ ُٟمْٓمِٕمُؿ اعْم

وىمد صح : ومٝمق يم٤مًمت٤مرك ًمٚمزيم٤مة: ٕنف قمٛمؾ قمٛمؾ اًمٙمٗم٤مر: ومٙمٗمره يمٗمر قمٛمكم [77، 73

صمؿ ي٤ًمق إُم٤م ، احلدي٨م أجْم٤ًم أن ُم٤مٟمع اًمزيم٤مة يٕمذب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمامًمف اًمذي يم٤من ُمٜمٕمف

شم٠مول هذا  -هداٟم٤م اهلل وإي٤مه- وًمٙمـ اعم١مًمػ اعمِم٤مر إًمٞمف، إمم اجلٜم٦م وإُم٤م إمم اًمٜم٤مر

شم٠موياًل قمٓمؾ دًٓمتف اًمٍمحي٦م قمغم ُم٤م ذهٌٜم٤م إًمٞمف احلدي٨م يمام شم٠مول طمدي٨م اح٤مٟمع ًمٚمزيم٤مة 

ُمع أنف ىمد صح هذا قمـ اسمـ قم٤ٌمس : ُمـ اًمٗمرق سملم اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي واًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم

يمام : يم٤مسمـ اًم٘مٞمؿ وؿمٞمخف: وضمرى قمٚمٞمف ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ أت٤ٌمع اًمًٚمػ، وسمٕمض شمالُمذشمف
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وٓ ؾمٌٞمؾ : وُمع ذًمؽ مل يٕمرج قمٚمٞمف اعمقُمك إًمٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم وًمق ًمرده: شم٘مدم ذم هذا اًمٌح٨م

ٚمِِٛملَم ▬: واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ًمف إًمٞمف! ًْ َُم٤م ًَمُٙمْؿ يَمٞمَْػ ، يَم٤مًْمـُٛمْجِرُِملمَأوَمٜمَْجَٕمُؾ اًْمـُٛم

إن »: قمـ طمدي٨م ويمذًمؽ سف اعم١مًمػ اعمذيمقر ٟمٔمره [36، 31: اًم٘مٚمؿ] ♂حَتُْٙمُٛمقن

ومٝمق ؾمٝمؿ ُمـ اإلؾمالم : ُمـ شمرك ؾمٝمامً »: اًمٍميح ذم اًمتٗمريؼ سملم شًمإلؾمالم صقى..

ومٚمؿ يتٕمرض ًمف : شوم٘مد ٟمٌذ اإلؾمالم يمٚمف: ُمـ شمرك إؾمٝمؿ يمٚمٝم٤م»سملم و: ششمريمف

يمام ومٕمؾ سمٖمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م : سمجقاب. وٓ أؾمتٌٕمد أن حي٤مول شم٠مويٚمف أو شمْمٕمٞمٗمف

 اًمّمحٞمح٦م.

وٓ أدري ُمتك شمًٜمح زم اًمٗمرص٦م ًمٚمرد ، ومٛمج٤مل اًمرد قمٚمٞمف واؾمع ضمداً : وسم٤مجلٛمٚم٦م

ٜم٧م أؿمٙمر ًمف أدسمف وًمٓمٗمف وشمٌجٞمٚمف وسمٞم٤من ُم٤م ي١مظمذ قمٚمٞمٝم٤م وم٘مٝم٤ًم وطمديث٤ًم؟ وإن يم، قمٚمٞمف

: ودوم٤مقمف قمـ قم٘مٞمدة أهؾ احلدي٨م ذم أن اإليامن يزيد ويٜم٘مص، ًمٙم٤مشم٥م هذه إطمرف

ُمع أنف : وآهت٤مم سم٤مإلرضم٤مء: وإن يم٤من ىمد اىمؽمن سمف أطمٞم٤مٟم٤ًم رء ُمـ اًمٖمٚمق واعمخ٤مًمٗم٦م

وإن إقمامل : اإليامن يزيد ويٜم٘مص: وم٠مىمقل: يٕمٚمؿ أنٜمل أظم٤مًمٗمٝمؿ خم٤مًمٗم٦م ضمذري٦م

وُمع ذًمؽ رُم٤مين أيمثر ، ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمرضمئ٦م: وإٟمف جيقز آؾمتثٜم٤مء ومٞمف، ٦م ُمـ اإليامناًمّم٤محل

! شوأتٌع اًمًٞمئ٦م احلًٜم٦م متحٝم٤م..»: طُمـ ُمرة سم٤مإلرضم٤مء! وم٘مٚم٥م سمذًمؽ وصٞم٦م اًمٜمٌل 

ُم٤م شم٘مقل ومٞمٛمـ يزين »: ُم٤م أؿمٌف اًمٞمقم سم٤مًم٤ٌمرطم٦م! وم٘مد ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ اعم٤ٌمرك: وم٘مٚم٧م

قمغم يمؼم : ف ُمـ اإليامن. وم٘م٤مل اًمرضمؾٓ أظمرضم: أُم١مُمـ هق؟ ىم٤مل: وينمب اخلٛمر

اإليامن : إن اعمرضمئ٦م ٓ شم٘مٌٚمٜمل! أن٤م أىمقل: اًمًـ ست ُمرضمئ٤ًم! وم٘م٤مل ًمف اسمـ اعم٤ٌمرك

طمًٜم٤مشمٜم٤م ُمت٘مٌٚم٦م. وأن٤م ٓ أقمٚمؿ : يزيد ويٜم٘مص. واعمرضمئ٦م ٓ شم٘مقل ذًمؽ. واعمرضمئ٦م شم٘مقل

اسمـ  . رواهششُم٘مٌٚم٧م ُمٜمل طمًٜم٦م؟ وُم٤م أطمقضمؽ إمم أن شم٠مظمذ ؾمٌقرة ومتج٤مًمس اًمٕمٚمامء

 ش.671 -3/671» شُمًٜمده»راهقيف ذم 

ك سمـ٤مًم٘مقل ُمـع اعمرضمئـ٦م ذم : ىمٚم٧م ووضمف اعمِمـ٤مهب٦م سمـلم آهتـ٤مُملم اًمٔمـ٤معملم هـق اإلذا

واسمـــ اعمٌــ٤مرك ذم : أنــ٤م سم٘مــقزم سمٕمــدم شمٙمٗمــػم شمـ٤مرك اًمّمــالة يمًــالً : ي٘مقًمــف اعمرضمئـ٦م سمٕمـض ُمــ٤م

ــــــ٤مخلروج ن ٕ: قمــــــدم شمٙمٗمــــــػم ُمرشمٙمــــــ٥م اًمٙمٌــــــػمة وًمــــــق أردت أن أىم٤مسمٚمــــــف سم٤معمثــــــؾ ًمرُمٞمتــــــف سم

 َأْن َأيُمــــقَن ▬اخلــــقارج يٙمٗمــــرون شمــــ٤مرك اًمّمــــالة وسم٘مٞمــــ٦م إريمــــ٤من إرسمٕمــــ٦م! و
ِ
َأقُمــــقُذ سمِــــ٤مّلّل
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ـَ   . ♂اجْل٤َمِهٚملِم ُِم

 ش.117-7/1/147»شاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»

 باب مـف

 : [ط]ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ٓ و ٓ صالةو يدرس اإلؾمالم يمام يدرس ور اًمثقب طمتك ٓ يدرى ُم٤م صٞم٤مم»

إرض ُمٜمف ذم  ًمٞمٚم٦م ومال يٌ٘مكذم  ضمؾو يمت٤مب اهلل قمز ًمٞمنى قمغمو، ٟمًؽ وٓ صدىم٦م

أدريمٜم٤م آسم٤مءٟم٤م قمغم : ي٘مقًمقن، اًمٕمجقزو اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم: وشمٌ٘مك ـمقائػ ُمـ اًمٜم٤مس، آي٦م

 .شومٜمحـ ٟم٘مقهل٤م شٓ إهل إٓ اهلل»: هذه اًمٙمٚمٛم٦م

 : ]قال اإلمام[

هل أن ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل شمٜمجل و، ذم احلدي٨م وم٤مئدة وم٘مٝمٞم٦م ه٤مُم٦مو هذا

ًمق يم٤من ٓ ي٘مقم سمٌمء ُمـ أريم٤من اإلؾمالم و، اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مذم  ٝم٤م ُمـ اخلٚمقدىم٤مئٚم

طمٙمؿ شم٤مرك ذم  ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا و، همػمه٤مو اخلٛم٦ًم إظمرى يم٤مًمّمالة

 سمؾ يٗمًؼ، وم٤مجلٛمٝمقر قمغم أنف ٓ يٙمٗمر سمذًمؽ، ُمع إيامٟمف سمٛمنموقمٞمتٝم٤م، اًمّمالة ظم٤مص٦م

ىمد صح قمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا و، ٓ طمدا  ، أنف ي٘متؾ ردةو ذه٥م أمحد إمم أنف يٙمٗمرو

أن٤م أرى و، احل٤ميمؿو ٓ يرون ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إقمامل شمريمف يمٗمر همػم اًمّمالة. رواه اًمؽمُمذي

أن ُم٤م ورد قمـ اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمس ٟمّم٤م قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا و، أن اًمّمقاب رأي اجلٛمٝمقر

، ه اهلل ًمفٓ حيتٛمؾ أن يٖمٗمرو اًمٜم٤مرذم  هٜم٤م اًمٙمٗمر اًمذي خيٚمد ص٤مطمٌف شاًمٙمٗمر»يريدون سمـ 

يرد قمغم صٚم٦م  -هق ُمـ يم٤ٌمر أوئلؽ اًمّمح٤مسم٦مو-هذا طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن و يمٞمػ ذًمؽ

ُم٤م شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ ٓ إهل »: ومٞم٘مقل، هق يٙم٤مد يٗمٝمؿ إُمر قمغم ٟمحق ومٝمؿ أمحد ًمفو سمـ زومر

ي٤م صٚم٦م »: ومٞمجٞمٌف طمذيٗم٦م سمٕمد إقمراوف قمٜمف ش....هؿ ٓ يدرون ُم٤م صالةو، إٓ اهلل

 .ششمٜمجٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر. صمالصم٤مً 

ُمثٚمٝم٤م سم٘مٞم٦م إريم٤من و، ٝمذا ٟمص ُمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف قمغم أن شم٤مرك اًمّمالةوم
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وم٤مطمٗمظ هذا وم٢مٟمف ىمد ٓ ، اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مذم  سمؾ هق ُمًٚمؿ ٟم٤مج ُمـ اخلٚمقد، ًمٞمس سمٙم٤مومر

 همػم هذا اعمٙم٤من.ذم  دمده

ًمٕمٚمٜم٤م ٟمذيمره ومٞمام سمٕمد إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. صمؿ و، وذم احلدي٨م اعمرومقع ُم٤م يِمٝمد ًمف

جتف ي٘مقل سمٕمد أن ، ًمٚمح٤مومظ اًمًخ٤موي ش87/4» شاًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م»وىمٗم٧م قمغم  ومرأ

: هل ُمِمٝمقرة ُمٕمرووم٦مو شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالةذم  ؾم٤مق سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمقاردة

طمؼ شم٤مريمٝم٤م ضم٤مطمدًا ًمقضمقده٤م ُمع يمقٟمف ممـ ذم  ًمٙمـ يمؾ هذا إٟمام حيٛمؾ قمغم فم٤مهرهو»

ً ُمرشمدا  سم٢ممج٤مع ا، ٟمِم٠م سملم اعمًٚمٛملم وم٢من رضمع إمم ، عمًٚمٛملمٕنف يٙمقن طمٞمٜمئذ يم٤مومرا

، سمؾ شمٙم٤مؾماًل ُمع اقمت٘م٤مد وضمقهب٤م، أُم٤م ُمـ شمريمٝم٤م سمال قمذرو، إٓ ىمتؾو، اإلؾمالم ىمٌؾ ُمٜمف

قمغم اًمّمحٞمح -أنف و، وم٤مًمّمحٞمح اعمٜمّمقص اًمذي ىمٓمع سمف اجلٛمٝمقر أنف ٓ يٙمٗمر

يم٠من يؽمك اًمٔمٝمر ُمثال ، سمٕمد إظمراج اًمّمالة اًمقاطمدة قمـ وىمتٝم٤م اًميوري -أجْم٤مً 

صمؿ ، يًتت٤مب يمام يًتت٤مب اعمرشمد -ٖمرب طمتك يٓمٚمع اًمٗمجراًمِمٛمس أو اعم طمتك شمٖمرب

ُمع إضمراء ؾم٤مئر ، ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملمذم  يدومـو يّمغم قمٚمٞمفو يٖمًؾو، ي٘متؾ إن مل يت٥م

سمٕمض ذم  ي١مول إـمالق اًمٙمٗمر قمٚمٞمف ًمٙمقٟمف ؿم٤مرك اًمٙم٤مومرو، أطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف

٠منف ّمسملم ُم٤م صح أجْم٤ًم قمٜمٝمو مجٕم٤م سملم هذه اًمٜمّمقص، هق وضمقب اًمٕمٛمؾو أطمٙم٤مُمف.

إن ؿم٤مء و، إن ؿم٤مء قمذسمف»: ومٞمفو ومذيمر احلدي٨م. ش-مخس صٚمقات يمتٌٝمـ اهلل »: ىم٤مل

إمم همػم  شهق يٕمٚمؿ أن ٓ إهل إٓ اهلل دظمؾ اجلٜم٦مو ُمـ ُم٤مت»: ىم٤مل أجْم٤مو شهمٗمر ًمف

ًمق يم٤من يم٤مومرا مل يٖمٗمر و هلذا مل يزل اعمًٚمٛمقن يرصمقن شم٤مرك اًمّمالة ويقرصمقٟمفو ذًمؽ.

 .شمل يقرثو مل يرثو، ًمف

 شطم٤مؿمٞمتف قمغم اعم٘مٜمع»ذم  ٟمحق هذا اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ اًمِمٞمخ قمٌد اهللوىمد ذيمر 

ذم  وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ، ٕن ذًمؽ إمج٤مع اعمًٚمٛملمو»: ظمتؿ اًمٌح٨م سم٘مقًمفوش 96 - 1/91»

ٓ ُمٜمع و، اًمّمالة قمٚمٞمفو شمرك شمٖمًٞمٚمف، قمٍم ُمـ إقمّم٤مر أطمدًا ُمـ شم٤مريمل اًمّمالة

أُم٤م و، ذه إطمٙم٤ممًمق يمٗمر ًمثٌت٧م هو، ُمػماث ُمقروصمف ُمع يمثرة شم٤مريمل اًمّمالة

يم٘مقًمف ، اًمتٖمٚمٞمظ واًمتِمٌٞمف سم٤مًمٙمٗم٤مر ٓ قمغم احل٘مٞم٘م٦م ومٝمل قمغم وضمف، إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م

ُمـ طمٚمػ سمٖمػم »ىمقًمف و، شىمت٤مًمف يمٗمرو، ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق»: اًمًالمو قمٚمٞمف اًمّمالة
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 .شهذا أصقب اًم٘مقًملمو»: همػم ذًمؽ. ىم٤مل اعمقومؼو شاهلل وم٘مد أذك

، ًمٞمٕمٚمؿ سمٕمض ُمتٕمّم٦ٌم احلٜم٤مسمٚم٦م، اعمذيمقرة شاحل٤مؿمٞم٦م»ٟم٘مٚم٧م هذا اًمٜمص ُمـ : أىمقل

سمؾ هق ُمذه٥م ، ًمٞمس رأج٤م ًمٜم٤م شمٗمردٟم٤م سمف دون أهؾ اًمٕمٚمؿ، أن اًمذي ذه٧ٌم إًمٞمف

هق اسمـ ىمداُم٦م و، يم٤معمقومؼ هذا، اعمح٘م٘ملم ُمـ قمٚمامء احلٜم٤مسمٚم٦م أنٗمًٝمؿو، مجٝمقرهؿ

حتٛمٚمٝمؿ إن ؿم٤مء اهلل ، ومٗمل ذًمؽ طمج٦م يم٤مومٞم٦م قمغم أوئلؽ اعمتٕمّم٦ٌم، همػمهو، اعم٘مدد

 طمٙمٛمٝمؿ.ذم  آقمتدالو، قمغم شمرك همٚمقائٝمؿ، شمٕم٤ممم

 ومقضم٥م اًمٙمِمػ قمٜمٝم٤م، أو ٟمٌف قمٚمٞمٝم٤م، ىمؾ ُمـ رأجتف شمٜمٌف هل٤م، سمٞمد أن هٜم٤م دىمٞم٘م٦م

 سمٞم٤مهن٤م.و

ُم٤م دام ٓ يقضمد ، إن اًمت٤مرك ًمٚمّمالة يمًاًل إٟمام يّمح احلٙمؿ سم٢مؾمالُمف: وم٠مىمقل

 ىمٌؾ أن يًتت٤مب، ُم٤مت قمغم ذًمؽو، أو يدل قمٚمٞمف، هٜم٤مك ُم٤م يٙمِمػ قمـ ُمٙمٜمقن ىمٚمٌف

اًمتقسم٦م سم٤مًمرضمقع إمم اعمح٤مومٔم٦م و أُم٤م ًمق ظمػم سملم اًم٘متؾ، هذا اًمزُم٤منذم  يمام هق اًمقاىمع

 ٓ يدومـو، هذه احل٤مًم٦م يٛمقت يم٤مومرا ذم  ومٝمق، وم٘متؾ، وم٤مظمت٤مر اًم٘متؾ قمٚمٞمٝم٤م، قمغم اًمّمالة

٤م ؾمٌؼ قمـ اًمًخ٤موي ٕنف ٓ ظمالوم٤م ح، ٓ دمري قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمٝمؿو، ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملمذم 

، هذا أُمر ُمًتحٞمؾ، أن خيت٤مر اًم٘متؾ قمٚمٞمٝم٤م -ىمٚمٌفذم  ٤مًمق يم٤من همػم ضم٤مطمد هل-يٕم٘مؾ 

 ٓ حيت٤مج إصم٤ٌمشمف إمم سمره٤من.، ُمٕمروف سم٤مًميورة ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن

: ش4/78» شُمٛمققم٦م اًمٗمت٤موى»ذم  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 اًم٤ٌمـمـ ُم٘مرا  سمقضمقهب٤م وٓذم  مل يٙمـ، وُمتك اُمتٜمع اًمرضمؾ ُمـ اًمّمالة طمتك ي٘متؾ»

يمام اؾمتٗم٤مو٧م أصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٙمٗمر ، هذا يم٤مومر سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملمو، زُم٤م سمٗمٕمٚمٝم٤مُمٚمت

، ومٛمـ يم٤من ُمٍما  قمغم شمريمٝم٤م طمتك يٛمقت ...دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م.و، هذا

وم٢من اقمت٘م٤مد ، ومٝمذا ٓ يٙمقن ىمط ُمًٚماًم ُم٘مرا سمقضمقهب٤م، ٓ يًجد هلل ؾمجدة ىمط

اًمداقمل ُمع و، ع شم٤مم إمم ومٕمٚمٝم٤مهذا دا، اقمت٘م٤مد أن شم٤مريمٝم٤م يًتحؼ اًم٘متؾو اًمقضمقب

طم٘مف ذم  قمٚمؿ أن اًمداقمل، مل يٗمٕمؾ ىمطو وم٢مذا يم٤من ىم٤مدراً ، اًم٘مدرة يقضم٥م وضمقد اعم٘مدور

 .شمل يقضمد
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 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ. ، هذا ُمٜمتٝمك اًمتح٘مٞمؼ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م: ىمٚم٧م

 .[ش178-171، 1/1/171» اًمّمحٞمح٦م]

 باب مـف

 : [ط]ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اد ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر أُمر اهلل اعمالئٙم٦م أن خيرضمقا ُمـ يٕمٌد إذا أراد اهلل رمح٦م ُمـ أر»

اهلل ومٞمخرضمقهنؿ ويٕمرومقهنؿ سمآث٤مر اًمًجقد وطمرم اهلل قمغم اًمٜم٤مر أن شم٠ميمؾ أثر اًمًجقد 

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. شومٞمخرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر ومٙمؾ اسمـ آدم شم٠ميمٚمف اًمٜم٤مر إٓ أثر اًمًجقد

 : ]قال اإلمام[

ويمذًمؽ ًمق يم٤من اعمقطمد شم٤مريًم٤م ًمٚمّمالة ، ٜم٤مراًمذم  ومٞمف أن قمّم٤مة اعمّمٚملم ٓ خيٚمدون

 يمًاًل وم٢مٟمف ٓ خيٚمد.

 .«179ص»«صٗم٦م اًمّمالة»

 باب مـف

أن يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ : سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمزاك اهلل ظمػم ًمت٤مرك اًمّمالة: شمال

ومام طمٙمٛمف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م وهؾ هق يمٗمر ، هق وم٤مؾمؼ: هق يم٤مومر وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: ي٘مقل

 ٦م؟دون يمٗمر أو يمٗمر خيرج ُمـ اعمٚم

ٟمحـ ذيمرٟم٤م هذه اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وذيمرٟم٤م سم٠من : الشقخ

أُم٤م ُمـ شمريمٝم٤م يمًاًل ، ُمـ شمرك اًمّمالة قم٤مُمدًا ُمتٕمٛمدًا ضم٤مطمدًا هل٤م ومٝمق يمٗمر سم٢ممج٤مع إُم٦م

ُمٕمؽموم٤ًم سمقضمقهب٤م ويتٛمٜمك ُمـ اهلل قمز وضمؾ أن هيديف وأن يقوم٘مف ًمٚمّمالة ومٝمذا ًمٞمس 

ً يرشمد سمف وخيرج سمف ُمـ ا ٕن اًمٙمٗمر اًمذي خيرج سمف ص٤مطمٌف ُمـ اعمٚم٦م : عمٚم٦مسمٙم٤مومر يمٗمرا

ُه اًم٘مٚم٥م وم٢مذا يم٤من هذا اًمت٤مرك ًمٚمّمالة ُم١مُمٜم٤ًم ذم ىمٚمٌف ُمٕمؽموم٤ًم سمام ومرض اهلل قمٚمٞمف ُمـ  َُمَ٘مرُّ

ومرائض ًمٙمٜمف يٕمرف سم٠من اًمِمٞمٓم٤من واًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًقء واًمتج٤مرة وإمم آظمره ٓ 
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ر ُم٤م دام أنف ي١مُمـ سمام ذع وًمٙمـ يِمٗمع ًمف أن ٓ ُيٙمٗمَّ ، ؿمؽ أن هذا اًمتٕمٚمؾ ُمردود قمٚمٞمف

 اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

واًمٕمٚمامء واعمح٘م٘مقن يم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م وهمػمه ىمد ووٕمقا ىم٤مقمدة 

ومٛمـ وىمع ذم اًمٙمٗمر ، قم٤مُم٦م أٓ وهل اًمتٗمريؼ سملم اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم واًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي

 حيٙمؿ أُم٤م ُمـ وىمع ذم اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم ومٝمذا ٓ، آقمت٘م٤مدي ومٝمق اًمذي ارشمد قمـ اًمديـ

ومت٤مرك اًمّمالة هٙمذا ٓ حيٙمؿ سم٠منف يم٤مومر إٓ إذا ضمحد ، سمردشمف وإٟمام سمٗمً٘مف وومجقره

وًمذًمؽ يم٤من ُمذه٥م مج٤مهػم اًمٕمٚمامء قمدم شمٙمٗمػم شم٤مرك : ذًمؽ ضمحدًا ومحٞمٜمئٍذ يٙمٗمر

وهذه رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ٟمٗمًف ومٝمق واومؼ ومٞمف مج٤مهػم ، اًمّمالة إٓ ُمع اجلحد

 ضمحد ومٝمق ومًؼ وًمٞمس يمٗمر.إئٛم٦م قمغم أن اًمؽمك إن يم٤من ًمٞمس قمـ 

اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ »: ـمٞم٥م! سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمحدي٨م سم٤مرك اهلل ومٞمؽ: مداخؾة

 ي٤م ًمٞم٧م شمنمح احلدي٨م؟ «اًمّمالة ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر

هق سم٤مرك اهلل ومٞمؽ! ًمٞمس هذا هق أول طمدي٨م ي٘م٤مل ومٞمف ُمـ ومٕمؾ يمذا وم٘مد : الشقخ

أٓ ٟم٘مقل ٟمحـ  «يمٗمر، كُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد أذ»: قمٜمديمؿ احلدي٨م اعمِمٝمقر، يمٗمر

 إٟمف ارشمد قمـ ديٜمف. «وطمٞم٤مة أيب»: ُمـ ىم٤مل

وأنتؿ شمٕمٚمٛمقن ُمثاًل طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ح٤م ؾمٛمٕمف 

ٓ حتٚمٗمقا سمآب٤مئٙمؿ ُمـ يم٤من »: اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم حيٚمػ سم٠مبٞمف وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

:  سمـ قمٛمر ىم٤ملوذم طمدي٨م اسمٜمف قمٌد اهلل (1)«ُمٜمٙمؿ طم٤مًمٗم٤ًم ومٚمٞمحٚمػ سم٤مهلل أو ًمٞمّمٛم٧م

وم٘مد : وذم رواي٦م أظمرى (4)«ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد أذك»: طىم٤مل رؾمقل اهلل 

أنف يمٗمر يمٗمر ردة وإٟمام ًمف : ومال يٚمزم ُمـ ُملء ًمٗمٔم٦م ُمـ ومٕمؾ يمذا وم٘مد يمٗمر أي، يمٗمر

يمٗمر أي أذف قمغم اًمٙمٗمر.. يمٗمر يمٗمراً قمٛمٚمٞم٤ًم وٟمحق ذًمؽ ُمـ : ُمٜمٝم٤م ُمثالً ، ُمٕم٤من يمثػمة

ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد »: ٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتقومٞمؼ سملم اًمٜمّمقصاعمٕم٤مين اًمتل يْمٓمر إًمٞمٝم

ٓ إهل إٓ اهلل ٟمٗمٕمتف »: .. ُمـ ىم٤مل«ٓ إهل إٓ اهلل دظمؾ اجلٜم٦م: ُمـ ىم٤مل»: ٟم٘مقل «يمٗمر

                                                           

 ش.7376رىمؿ» وُمًٚمؿش 4133رىمؿ» اًمٌخ٤مري (1)

 ش.6417رىمؿ» اجل٤مُمع صحح (4)
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 (1)«أجام قمٌد أبؼ ُمـ ُمقٓة وم٘مد يمٗمر»، يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمٌزار وهمػمه «يقُم٤ًم ُمـ دهره

ر وٓ يقضمد طمدي٨م ُيَٗمنَّ هٙمذا قمغم هذه إًمٗم٤مظ يمثػمة ويمثػمة ضمدًا وم٘مد يمٗمر وم٘مد يمٗم

 فم٤مهره إذا ضم٤مء سمٚمٗمظ وم٘مد يمٗمر.

يٕم٤مُمؾ ٟمٗمس اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمتل  «ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر»: هذا احلدي٨م طمدي٨م

، «وم٘مد يمٗمر»شمٕم٤مُمؾ هب٤م إطم٤مدي٨م إظمرى اًمتل شمِمؽمك ُمع طمدي٨م اًمّمالة ذم ًمٗمٔم٦م 

ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م »: ومٝمٜم٤م شم٠ميت شمآويؾ يمثػمة هلذا اًمٜمص ومٙمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م ُمثالً 

: هؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ أنف يمٗمر سم٥ًٌم ٟمٛمٞمٛمتف؟ اجلقاب «ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ٟمامم» ..(4)«ىمت٤مت

إن يم٤من يًتحؾ ذًمؽ سم٘مٚمٌف وم٘مد طمرُم٧م قمٚمٞمف اجلٜم٦م.. إن يم٤من يٕمؽمف سمتحريؿ ذًمؽ 

َ ▬: ومٝمق أُمره إمم اهلل يمام ىم٤مل قمز وضمؾ: ويٕمؽمف سم٠منف خمٓمئ وأنف ُمذٟم٥م وُمرم إِنَّ اّللَّ

ـْ َيَِم٤مءُ ٓ َيْٖمِٗمُر َأْن  َ
ِ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عم  .[78: اًمٜم٤ًمء] ♂ُينْمَ

وشمرك ، ومؽمك اًمّمالة هق ومٕمؾ يٕمرض ص٤مطمٌف أن يٛمقت واًمٕمٞم٤مذ قمغم همػم اإليامن

، اًمّمالة هق ُمـ ؿمٞمؿ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ٓ يّمٚمقن.. ٓ ي١مشمقن اًمزيم٤مة وٓ يّمٚمقن

ر قمٛمكم وإطم٤مدي٨م يمثػمة ويمثػمة ومٙمٗمره هٜم٤م يمٗم، وم٤معمًٚمؿ إذا مل يّمؾ وم٘مد ؿم٤مسمف اًمٙمٗم٤مر

ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم طمج٦م اًمقداع وىمد : ُمثالً ، ضمدًا اًمتل ٓ سمد ُمـ شم٠مويٚمٝم٤م

: وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم، ظمٓم٥م ومٞمٝمؿ أُمر ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم أن يًتٜمّم٧م اًمٜم٤مس

 ..شٓ شمرضمٕمقا سمٕمدي يمٗم٤مرًا ييب سمٕمْمٙمؿ رىم٤مب سمٕمض»

وم٢مذا ىمتؾ ُمًٚمؿ  شًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف يمٗمرؾم٤ٌمب اعم»: وُمثؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم

َوإِْن ـَم٤مئَِٗمَت٤مِن ▬: ٕن اهلل ىم٤مل: ٓ: ُمًٚماًم أو ىم٤مشمٚمف ومٝمؾ هذا يرشمد قمـ ديٜمف؟ اجلقاب

تِل شَمٌْٖمِ  ٤م قَمغَم إظُْمَرى وَمَ٘م٤مشمُِٚمقا اًمَّ ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم اىْمَتَتُٚمقا وَم٠مَْصٚمُِحقا سَمٞمْٜمَُٝماَم وَم٢مِْن سَمَٖم٧ْم إطِْمَدامُهَ ل ُِم

 طَمتَّك 
ِ
وم٤مقمتؼم يمال  ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم اًم٤ٌمهمٞم٦م واعمٌٖمل قمٚمٞمٝم٤م  [9: احلجرات] ♂شَمِٗملَء إمَِم َأُْمِر اّللَّ

ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف »: ُمـ اعم١مُمٜملم ُمع أن اًمرؾمقل ي٘مقل ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ

ومٌامذا يٗمن هٜم٤م اًمٙمٗمر؟ يمٗمر دون يمٗمر.. يمٗمر قمٛمكم.. وهٙمذا أجْم٤ًم أطم٤مدي٨م  شيمٗمر

                                                           

 ش.4731رىمؿ» اجل٤مُمع صحٞمح (1)

 ش.1719رىمؿ» اًمٌخ٤مري (4)
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إُم٤م أن ي٘م٤مل أذف قمغم ، ٍميح سم٠من ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمراًمّمالة اًمتل ومٞمٝم٤م اًمت

ً قمٛمٚمٞم٤مً ، اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي.. أذف أن يٛمقت قمغم همػم ُمٚم٦م اإلؾمالم ، أو أنف يمٗمر يمٗمرا

 هذا اًمت٠مويؾ ٓ سمد ُمٜمف طمتك ٓ ٟميب أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض.

 ش 11: 41: 49/ 81» «اهلدى واًمٜمقر»

 باب مـف

شم٤مرك اًمّمالة وهق ُمقطمد ويٕمرف طمدود اهلل وىمد أخٝمتف اًمدٟمٞم٤م ُم٤م طمٙمؿ : شمال

وُم٤مت قمغم ذًمؽ وُم٤م طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة ظمقوم٤ًم ُمـ طم٤ميمؿ فم٤ممل وٓ ، قمـ ذيمر رسمف

 يّمكم إٓ قمٜمدُم٤م يّمٌح سم٠مُم٤من وُم٤مت قمغم ذًمؽ؟

 يّمكم ظمقوم٤ًم ُمـ احل٤ميمؿ اًمٔم٤ممل وطملم ٓ يٙمقن ذم أُم٤من ٓ يّمكم؟: الشقخ

ُمـ احل٤ميمؿ اًمٔم٤ممل وٓ يّمكم إٓ إذا أُمـ  هق شم٤مرك ًمٚمّمالة ظمقوم٤مً َ: مداخؾة

 احل٤ميمؿ؟

 يمٞمػ شم٤مرك اًمّمالة ظمقوم٤ًم ُمـ احل٤ميمؿ؟: الشقخ

هق شم٤مرك ًمٚمّمالة إذا قمٚمٛمقا أنف يّمكم ، ٓ يّمكم ظمقوم٤ًم ُمـ احلٙم٤مم: مداخؾة

 ي١مذوٟمف.

 هؿ يمٗم٤مر يٕمٜمل؟: الشقخ

 وإول هق ُمقطمد يٕمرف طمدود اهلل وىمد أخٝمتف اًمدٟمٞم٤م قمـ ذيمر رسمف؟: مداخؾة

 واًمث٤مين أجش اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم إول يٕمٜمل همػم ُمقطمد؟  :الشقخ

 اًمث٤مين يٕمٜمل ٟمٗمس اًمٌمء ًمٙمـ شمرك اًمّمالة ظمقوم٤ًم ُمـ احل٤ميمؿ؟: مداخؾة

اعمٝمؿ أن اعمًٚمؿ إذا يم٤من يِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل : الشقخ

ٟم٤م وٟمحق طم٘م٤ًم وًمٙمٜمف يرشمٙم٥م يمثػماً ُمـ اعمٕم٤ميص اًمٙم٤ٌمئر واًمّمٖم٤مئر يم٠ميمؾ اًمرسم٤م واًمز

ومٝمق إن ومٕمؾ يمؾ ذًمؽ ضمحدًا سمحٙمؿ اهلل ومٞمٝم٤م ومٝمق ، وُمـ ذًمؽ شمريمف ًمٚمّمالة، ذًمؽ
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ُمـ ضمحد حتريؿ اًمرسم٤م واًمزٟم٤م ، ومٛمـ ضمحد ُمثاًل ذقمٞم٦م اًمّمالة ومٝمق يم٤مومر، يم٤مومر ُمرشمد

ٕن هذا اجلحد يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مٚم٥م وهق : واًمنىم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤ميص ومٝمق يم٤مومر

 قن ُمًٚماًم إـمالىم٤ًم.اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي ومحٞمٜمئذ ُمثؾ هذا ٓ يٙم

وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ ُمـ يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم سم٤مهلل ورؾمقًمف ويمؾ ُم٤م ضم٤مء قمٜمٝمام وًمٙمٜمف 

يقاىمع ؿمٞمئ٤ًم ُمـ شمٚمؽ اًمٙم٤ٌمئر وم٠مُمره إمم اهلل إن ؿم٤مء قمذسمف وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف وطمٞمٜمئذ 

اًمٙمٗمر اًمذي ي٤ًموي اخلروج قمـ اعمٚم٦م هق اًمٙمٗمر : وم٤مًمّمقرشم٤من شُمَٕم٤مجل٤من هبذا اجلقاب

يم٤من هٜم٤مك يمٗمر قمٛمكم يمؽمك اًمّمالة ومٝمذا ٓ خيرج ص٤مطمٌف قمـ  أُم٤م إذا، آقمت٘م٤مدي

 ومال يٙمٗمر إٓ إذا ضمحد ذقمٞمتٝم٤م.: ٕنف ُم١مُمـ سمنمقمٞمتٝم٤م: اعمٚم٦م

 ش 11: 43: 19/ 97» «اهلدى واًمٜمقر»

 باب مـف

 : صمؿ ىم٤مل اًم٤ًمئؾ[، ]ؾمئؾ اًمِمٞمخ قمٛمـ يّمكم اًمٗمجر سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس

اًمِمٛمس ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م ذم اًمنمع  ومٝمذه اًمّمالة اًمتل يّمٚمٞمٝم٤م دائاًم وأبدًا سمٕمد ـمٚمقع

 أبدًا.

 هؾ دمزي هذه اًمّمالة وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إصمؿ أم يٕمتؼم يم٤مومراً؟

ٓ شمؼمأ ذُمتف سم٠مدائف صالة اًمٗمجر دائاًم : أي، هذه اًمّمالة ٓ دمزيف: أىمقل: الشقخ

 وأبدًا سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس إٓ ذم احل٤مًم٦م اًمتل ذيمرهت٤م آٟمٗم٤ًم.

وم٢مذا همٚمٌف اًمٜمقم وُم٤م اؾمتٞم٘مظ إٓ سمٕمد ، ٕمِم٤مءوظمالص٦م ذًمؽ أنف يٜم٤مم سمٕمد صالة اًم

 ومال ُم١ماظمذة ٟم٤مئؿ.، اًمِمٛمس

 ًمٙمـ أن ئمؾ ذم ُمٜمٝمجف اًم٤ًمسمؼ ُم٤م جيقز وٓ دمزئف هذه اًمّمالة.

ً وم٘مط؟ ً أم ُم٘مٍما  أُم٤م أنف يٕمتؼم يم٤مومرا

ً إذا يم٤من ُمٕمؽموم٤ًم سمنمقمٞم٦م هذه اًمّمالة يمؾ ذم وىمتٝم٤م: أىمقل ووٛمػمه ، ٓ يٕمتؼم يم٤مومرا
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 ومٝمذا ٓ يٕمتؼم يم٤مومراً..، قمغم شم٘مّمػمه يمام ي٘مقًمقن اًمٞمقم ي١مٟمٌف

 سمخالف اعمٜمٝم٩م.: مداخؾة

 سمخالف اعمٜمٝم٩م.: الشقخ

ً أؿمد اًمت٘مّمػم ً وإٟمام يٕمتؼم ُم٘مٍما أدى ومريْم٦م احل٩م ومٝمؾ : وأظمػماً ، ٓ يٕمتؼم يم٤مومرا

 شمٕمتؼم صحٞمح٦م؟

، إذا يم٤من ىمد أدى ومريْم٦م احل٩م سمنموـمٝم٤م وسم٠مريم٤مهن٤م ومٝمل صحٞمح٦م: ٟم٘مقل

 واوح؟

 ٟمٕمؿ.: مداخؾة

 ٟمٕمؿ.: هؾ دمقز أم ٓ؟ اجلقابو: الشقخ

 ...: مداخؾة

 هق يّمكم أو ٓ يّمكم؟: الشقخ

 سمٕمد اًمتقسم٦م؟: مداخؾة

 ٟمٕمؿ.: الشقخ

 ُمٙم٨م صمالث ؾمٜمقات يّمكم.: مداخؾة

 ـمٞم٥م ُم٤م اهمتًؾ؟، يّمكم: الشقخ

، سمٕمدُم٤م رضمع إمم اهلل ص٤مر ًمف صمالث ؾمٜمقات ي٘مقل ُم٤م أهمتًؾ، ٟمٕمؿ: مداخؾة

 ضم٤مهاًل ومٞمف.

 يمؾ هذه اًمًٜملم.: الشقخ

وًمٙمـ اهمت٤ًمل اًمرضمقع إمم اهلل ُمثؾ ُمثاًل اعمًٞمحٞملم ح٤م ، ٟمٕمؿ يٖمتًؾ: اخؾةمد

 يدظمؾ اإلؾمالم يٖمتًؾ 
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 هؾ يم٤من يم٤مومراً؟ : الشقخ

 ٓ.: مداخؾة

 هق يم٤من و٤مًٓ.: الشقخ

 و٤مًٓ شم٤مريم٤ًم ًمٚمّمالة وؾم٤مئر اًمٕم٤ٌمدات.: مداخؾة

ىمٚمٜم٤م ذم اعمرة  قمٜمدُم٤م يم٤من شم٤مريم٤ًم ًمٚمّمالة يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم هب٤م يمام، ًمٞمس يم٤مومراً : إذاً : الشقخ

 إومم.

 ٟمٕمؿ.: مداخؾة

يمام جي٥م قمغم اًمٙم٤مومر ، وًمذًمؽ ٓ جي٥م أن يٖمتًؾ، ـمٞم٥م هذا ًمٞمس يم٤مومراً : الشقخ

ووم٤مضم٠متف ، ًمٙمـ هق ح٤م ُمثاًل شم٤مب إمم اهلل قمز وضمؾ شمقسم٦م ٟمّمقطم٦م، إذا أؾمٚمؿ أن يٖمتًؾ

ف أن وإن يم٤من حمدصم٤ًم طمدصم٤ًم أصٖمر قمٚمٞم، وم٢من يم٤من ضمٜم٤ًٌم ُمثاًل ومٕمٚمٞمف أن يٖمتًؾ، أول صالة

 يتقو٠م.

هذا إٟمام جي٥م قمغم ىمقل ُمـ ي٘مقل ، أُم٤م اهمت٤ًمل ٕنف ارشمد، ٓ سمد أنف ومٕمؾ هذا وهذا

وهذا ًمٞمس ، أن شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل يم٤مومر ُمرشمد قمـ ديٜمف، ُمـ ُمِم٤مخيٙمؿ ذم هذه اًمٌالد

سم٤ًم.  صقا

أن ، ٓ جي٥م قمٚمٞمف إٓ ُم٤م ومٕمٚمف، أؾمٚمؿ ُمٜمذ صمالث ؾمٜمقات: وًمذًمؽ ومٝمق و٤مل

وٟم٠ًمل اهلل أن يثٌتٜم٤م ، وأن يتقو٠م ًمٙمؾ صالة، اًمٚمزوميٖمتًؾ همًؾ اجلٜم٤مسم٦م قمٜمد 

 وإي٤ميمؿ مجٞمٕم٤ًم.

 ش11: 11: 41/ 714» «اهلدى واًمٜمقر»

 باب مـف

 طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة ىمٓمٕمٞم٤ًم؟: السمال

طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة إن يم٤من شمريمٝم٤م يمًاًل وهق ي١مُمـ سمنمقمٞمتٝم٤م ومٝمق : الشقخ
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 ٜمف.أُم٤م إذا يم٤من يٜمٙمر ذقمٞمتٝم٤م ومٝمق يم٤مومر ُمرشمد قمـ دي، ُمًٚمؿ وم٤مؾمؼ

 ش 11: 17: 48/ 737» «اهلدى واًمٜمقر» 

 باب مـف

وُم٤مذا يٗمٕمؾ ُمـ يم٤من أبقه أو أظمقه أو اسمٜمف شم٤مرك ، ُم٤م طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة: السمال

 ًمّمالشمف؟

 : سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمٓمر إول: اجلقاب

، إُم٤م أن يؽميمٝم٤م يمًاًل وإُم٤م أن يؽميمٝم٤م ضمحدًا ًمنمقمٞمتٝم٤م: شم٤مرك اًمّمالة ًمف طم٤مًمت٤من

وُمذه٥م أمحد ذم رواي٦م قمٜمف ، ٕمٚمامء أجْم٤ًم قمغم أنف ٓ يٙمٗمروم٢من شمريمٝم٤م يمًاًل ومجٛمٝمقر اًم

ي٘مقل سم٠منف يٙمٗمر سمؽمك اًمّمالة ، خت٤مًمػ اًمرواي٦م إظمرى اًمتل شمقاوم٘مف شمقاومؼ اجلٛمٝمقر

ًمٙمـ اًمرواي٦م اًمتل رضمحٝم٤م يم٤ٌمر وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م يم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ذم ، وًمق يمًالً 

ٛمٝمقر وهل أن شم٤مرك رضمحقا روايتف إظمرى اعمقاوم٘م٦م ًمرواي٦م اجل، اعمٖمٜمل وهمػمه

 ومٝمذا يم٤مومر سم٤مإلمج٤مع.، أُم٤م إن شمريمٝم٤م ضمحدًا ًمنمقمٞمتٝم٤م، اًمّمالة يمًاًل يٗمًؼ وٓ يٙمٗمر

ٕهن٤م شمذيمر ذم ومروع اجلٛمٝمقر اًمذيـ ٓ : ًمٙمـ هٜم٤م صقرة ٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف إًمٞمٝم٤م

 ومام ضمزاء شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل.، ٕنف شمريمٝم٤م يمًالً : يٙمٗمرون شم٤مرك اًمّمالة

وُمذه٥م اإلُم٤مم ، طمٜمٞمٗم٦م أنف حيٌس طمتك يتقبُمذه٥م أيب : هٜم٤مك ُمذه٤ٌمن

 وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ.، اًمِم٤مومٕمل وهمػمه أنف يًتت٤مب

وهمًؾ وصكم قمٚمٞمف ودومـ ذم ُم٘م٤مسمر : ىم٤مًمقا ، اخلٓم٠م أن مت٤مم اجلقاب وم٢من مل يت٥م ىمتؾ

 هذا ظمٓم٠م.، اعمًٚمٛملم

 .. يمٗمر..: مداخؾة

 هؿ ُم٤م ي٘مقًمقن يمٗمر.، ٓ: الشقخ

ا.: مداخؾة  ىمتؾ طمد 
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ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف ودم٤موسم٤ًم ُمع ىمقل أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذي أظمؾ سمف ، هٜم٤مٓ ذم دىم٦م : الشقخ

ُمـ سمريم٦م اًمٕمٚمؿ أن يٕمزى يمؾ ىمقل ًم٘م٤مئٚمٝمـ وم٠من٤م ، أيمثر ـمالب اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًمزُم٤من

 اؾمتٗمدت ُم٤م ي٠ميت ُمـ يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م مل يًٌ٘مف إًمٞمف أطمدًا إـمالىم٤ًم.

 إُم٤م أن: ىمٞمؾ ًمف، وهق شم٤مرك صالة -قمغم اًم٘متؾ-ُمـ قمرض قمغم اًمٜمٓمع : ي٘مقل

ٕنف ٓ يتّمقر : هذا يٛمقت يم٤مومراً ، شمتقب وشمّمكم وإٓ ىمتٚمٜم٤مك ومآثر اًم٘متؾ قمغم اًمّمالة

أن يٙمقن يديـ اهلل قمز وضمؾ سمنمقمٞم٦م اًمّمالة وأُم٤مُمف اًم٘متؾ ويٕم٤مٟمد وخيت٤مر اًم٘متؾ قمغم 

ٓ ، هذا اًم٘مقل ظمٓم٠م، ًمذًمؽ ومٝمذا ىمقل ظمٓم٠م ي٤م أب٤م قمٌد اًمرمحـ، هذا ُمًتحٞمؾ، اًمّمالة

 ي٘متؾ طمدًا ُمثؾ هذا اًمرضمؾ.

 هؿ ي٘مقًمقن..: اخؾةمد

 وأن٤م أىمقل ُم٤مذا؟ أن٤م أىمقل إٟمام ي٘مقًمقن ىمقل سم٤مـمؾ ٓ جيقز.، ؾم٤محمؽ اهلل: الشقخ

 ًمٙمـ يًتت٤مب وم٢من شم٤مب ومٌٝم٤م.، شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل ٓ حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر: إذاً 

شم٤مرك ، ًمٞمس سمٙم٤مومر، ومام اًمٗمرق سملم اًم٘مقًملم اًمذي حيٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر واًمذي ي٘مقل ٓ

ومال سمد أن يٕم٘مد ُمـ ضمديد وجيدد إيامٟمف ُمـ ، ٤مٟم٧م ُمٜمفاًمّمالة يم٤مومر ـمٚم٘م٧م زوضمتف سم

أُم٤م اًمذي ي٘مقل شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل ٓ يٙمٗمر ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف هذه إُمقر ، ضمديد

، صؾ وإٓ ىمتٚمٜم٤مك: وىمٞمؾ ًمف، ًمٙمـ إذا ُم٤م ضملء سمف أُم٤مم اًم٘م٤ميض اًمنمقمل، إظمرى

٤ًم يمام ي٘مقًمقن ٓ يتّمقر أن يٙمقن إٓ قم٘م٤مئدي، ومآثر اًم٘متؾ قمغم اًمّمالة هذا يٛمقت يم٤مومراً 

 ومٝمذا يٛمقت يم٤مومراً.، ٓ يرى اًمّمالة، اًمٞمقم

 ش41: 47: 674/11» «اهلدى واًمٜمقر»

 باب حؽؿ مـ ترك الصالة عـاًدا واشتؽباًرا

وٓ صالة عمـ ٓ ، ٓ إيامن عمـ ٓ صالة ًمف»: قمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

  .«ووقء ًمف

 رواه اسمـ قمٌد اًمؼم وهمػمه ُمقىمقوم٤ًم. 
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 . «فصحٞمح ُمقىمق»

 .«ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر»: طوىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل اًمٜمٌل 

أن  ط صح قمـ اًمٜمٌل»: ؾمٛمٕم٧م إؾمح٤مق ي٘مقل: وىم٤مل حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي 

أن شم٤مرك اًمّمالة  طويمذًمؽ يم٤من رأي أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ًمدن اًمٜمٌل  ،شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومر

 .«قمٛمدًا ُمـ همػم قمذر طمتك يذه٥م وىمتٝم٤م يم٤مومر

 : ]قال اإلمام[

إذا أيب ُمـ ىمْم٤مئٝم٤م : قمـ إؾمح٤مقش 7/446»اد اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد وز: ىمٚم٧م

ٓ أصكم. ومٗمل ىمقًمف هذا ُم٤م يِمٕمر أنف ٓ يّمكم قمٜم٤مدًا واؾمتٙم٤ٌمرًا قمـ اخلْمقع : وىم٤مل

ومٝمق ذم هذه احل٤مًم٦م وٟمحقه٤م يم٤مومر. وًمٞمس يمذًمؽ ُمـ ي٘مقل ُمثاًل ذم هذا اًمزُم٤من  ،هلل هب٤م

اهلل : - يٜمٙمر قمٚمٞمف شمرك اًمّمالة ىم٤ملطملم-اًمذي قمٓمٚم٧م ومٞمٝم٤م إىم٤مُم٦م احلدود اًمنمقمٞم٦م 

سمؾ ُم٤م  ،واهلل يٕمٚمؿ أنف ص٤مدق ومٞمام ي٘مقل...ومٚمٞمس اًمٙمٗمر هق عمجرد اًمؽمك ،يتقب قمكم

ومٕمٚمٞمف حتٛمؾ أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وآصم٤مره.  ،اىمؽمن سمف ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمدال قمغم اًمٙمٗمر اًم٘مٚمٌل

 واهلل أقمٚمؿ. 

 . «1/419» «اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

 رك الصالةباب كؼاش حقل حؽؿ تا

ؾم١مال قمغم أؾم٤مس ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٠من ُمـ يٜمٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ : السائؾ

وًمٙمـ ، سم٤مًميورة يٕمٜمل شمذايمرٟم٤م هبذا اًمٙمالم قمٜمد يمثػم ُمـ اعمِم٤ميخ اهلل جيزهيؿ ظمػماً 

واطمد يٜمٙمر رء ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ٟمزل ُمـ ، اهلل جيزيؽ اخلػم شمٗمّمؾ ًمٜم٤م

آيت حلدي٨م صحٞمح رواه ُمثاًل اًمٌخ٤مري : ُمثالً ، ؽاهلل ؾمٚمٓم٤من سم٠منف يم٤مومر ُمـ ومٕمؾ ذًم

وأجْم٤ًم ورد سم٠من ، وُمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر، وُمًٚمؿ سملم اًمرضمؾ واًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة

اًمٌٕم٨م واضم٥م اإليامن سمف وورد سم٠منف ُمثاًل أطم٤مدي٨م ُمتقاشمرة قمـ قمذاب اًم٘مؼم أو اعمًٞمح 

، طمٙمٛمف ُم٤م، ـمٞم٥م أطمد أنٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت سم٤مًميورة، اًمدضم٤مل يمذا.. إًمخ
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 أٓ يٙمٗمر هبذا اًمٙمالم.، ويمٞمػ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف

إٟمٙم٤مر اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر : ُمثالً ، أن٧م طمنمت أُمقرًا اقمت٘م٤مدي٦م سم٠مُمقر قمٛمٚمٞم٦م: الشقخ

أُم٤م اًمٌٕم٨م ، وأن٧م شمٕمرف أن شمرك اًمّمالة قمٛمؾ ي٘مؽمن سمف ٟمٞم٦م، ىمرٟم٧م ُمٕمٝم٤م شمرك اًمّمالة

٤مدات وم٤مٕطمٙم٤مم أطمٙم٤مم اًمٕمٌ، ومٝمق ُمرد إيامن وىمر ذم اًم٘مٚم٥م أو ظمرج ُمـ اًم٘مٚم٥م

وم٤مٔن طمدد يمالُمؽ طمتك يتْمح ًمؽ ، واعمٕم٤مُمالت ٓ يٛمٙمـ أن شم٘مرن ُمع اًمٖمٞمٌٞم٤مت

، هؾ أن٧م ذم ُمقوقع اإليامٟمٞم٤مت واًمٖمٞمٌٞم٤مت يم٤مًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر وٟمحق ذًمؽ، اجلقاب

 أم أن٧م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة وٟمحق ذًمؽ؟

أُمقر ، ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة: ىمٚم٧م، ي٤م ؿمٞمخ اًم١ًمالطمددت : السائؾ

 قُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة.ُمٕمٚم

، ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة اًمّمالة ُمثاًل ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة: الشقخ

 هؾ ؾم١ماًمؽ أنف أنٙمره٤م أم شمريمٝم٤م؟

 شمريمٝم٤م.: السائؾ

 وُم٤م أنٙمره٤م؟: الشقخ

 وُم٤م أنٙمره٤م.: السائؾ

وم٤معمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة اًمٕمٚمامء يًقىمقه ذم ُم٤ًمق اًمٖمٞمٌٞم٤مت ، ـمٞم٥م: الشقخ

 م؟أم إطمٙم٤م

 ٟمريد ُمٜمؽ اًمتٗمّمٞمؾ.: السائؾ

اًمٕمٚمامء ح٤م ي٘مقًمقا اًمٕم٤ٌمرة ي٘مّمدون سمٛمـ أنٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ : الشقخ

 ومٞمج٥م أن شمٗمرق.، ًمٞمس ُمـ شمرك اًمٕمٛمؾ، شُمـ أنٙمر»، سم٤مًميورة ومٝمق يم٤مومر

 ُمـ شمريمٝم٤م.: ورد سم٤مًمٜمص ي٤م ؿمٞمخ: السائؾ

ٚمامء وُمـ أن ٟمحـ ٟمٌح٨م ذم اصٓمالح اًمٕم، جي٥م أن شمٗمرق اهلل هيديؽ: الشقخ

، هذه هل٤م طمجرة ًمقطمده٤م، ُم٤م ٟمٌح٨م سمخّمقص شم٤مرك اًمّمالة، هق اًمٙم٤مومر قمٜمدهؿ
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، هق اًمذي يٙمٗمره اًمٕمٚمامء، ومٛمـ أنٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، سمح٨م ًمقطمده

أُم٤م ُمـ شمرك ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة وهق ي١مُمـ أنف ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة 

، ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة وم٘مد يمٗمر ٕنف ٓ يٜمٙمر ومٝمذا ٓ يدظمؾ ذم ىم٤مقمدة ُمـ أنٙمر ؿمٞمئ٤مً 

وُمِم٤ميخ اًمًٕمقدي٦م دائامً ، ٕنف ُمقوقع اًم٤ًمقم٦م، أن أن٧م ضمئ٧م سمٛمث٤مل اًمّمالة: يٕمٜمل

وظمذ اًمذي ٓ ، اشمرك أن ُم١مىمت٤ًم ُمقوقع اًمّمالة، يدٟمدٟمقن طمقل اًم٘مْمٞم٦م هذه

 هؾ هق أنٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة؟، يّمقم

 ٓ.: السائؾ

 هؾ هق يم٤مومر وهق ٓ يّمقم؟، ـمٞم٥م: الشقخ

 ٓ.: السائؾ

 ـمٞم٥م.: الشقخ

 ُم٤م ورد هٜم٤م ٟمص ي٤م ؿمٞمخ.: السائؾ

 ٓ شم٘مؾ ي٤م أظمل ُم٤م ورد.: الشقخ

 ورد ٟمص سم٠منف يٙمٗمر شم٤مرك اًمّمالة.: السائؾ

 اهلل هيديؽ اصؼم.: الشقخ

 شمٗمْمؾ.: السائؾ

أن : ُمٜمٝم٤م، ًمٙمل ٓ ي٘مع اإلٟم٤ًمن ذم ؾمقء اًمٗمٝمؿ: أن ٟمحـ ٟمزيؾ قمراىمٞمؾ: الشقخ

وم٤مًمّمٞم٤مم هل ُمـ ، ٟمٕمٚمؿ ُم٤مذا يٕمٜمل اًمٕمٚمامء سمٛمـ أنٙمر ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة

ومٛمـ أنٙمر ذقمٞم٦م اًمّمٞم٤مم يمٛمـ أنٙمر ، اًمّمٞم٤مم، إطمٙم٤مم اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة

سمؾ ُمـ أنٙمر ُم٤م هق دون ذًمؽ ُمـ أنٙمر ُمثاًل حتريؿ ، يمالمه٤م يم٤مومر، ذقمٞم٦م اًمّمالة

 مل ٟم٘مؾ سم٤معمئ٤مت وإًمقف. وإُمثٚم٦م سم٤مًمٕمنمات إن، اخلٛمر ومٝمق يم٤مومر

ًمٙمٜمل ، أن واوح ًمؽ ُم٤م اعم٘مّمقد ُمـ ىم٤مقمدة اعمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة: إذاً 

، سمس اظمتٚمط قمٚمٞمؽ ؿمٕم٤ٌمن ذم رُمْم٤من، أن٤م أفمـ ُم٤م هق هذا أن٧م ُمقوققمؽ
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وًمذًمؽ هذا ، ُمقوققمؽ أن شم٤مرك اًمّمالة ضم٤مء ومٞمف ٟمص ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر

ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ شمرك : ىمٚم٧م، ًمؽ سمٛمث٤مل اًمّمٞم٤مم فمٝمر ُمٜمٙمؿ أيمثر ُمـ ُمرة ظم٤مص٦م ح٤م أتٞم٧م

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ شمرك اًمّمالة؟: إذًا ُمقوققمؽ: أن٤م أىمقل أن، اًمّمٞم٤مم

 أجْم٤ًم أن٤م أىمّمد إُمقر إظمرى ضمزاك اهلل ظمػم أن٧م ومّمٚم٧م زم ؾم١مازم.: السائؾ

 إذًا اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م.: الشقخ

 ٟمٕمؿ اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م.: السائؾ

 ـمٞم٥م ٟمحـ ذم اًمّمالة أن.: الشقخ

 أن شم٤مرك اًمّمالة ٟمٕمؿ ضمزاك اهلل ظمػماً.: السائؾ

أٓ شمتّمقر ُمٕمل أن يمؾ شم٤مرك ًمٚمّمالة يٛمٙمـ ، ومٛمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر: الشقخ

ومرب شم٤مرك ، ويٛمٙمـ أٓ يتقومر ومٞمف آصمٜم٤من وإٟمام رء واطمد، أن يتقومر ومٞمف أُمران اصمٜم٤من

يمام  هق ي٘مقل ًمؽ، اًمٌمء اًمث٤مين ٓ يرى ذقمٞم٦م اًمّمالة، هذا رء، ًمٚمّمالة ٓ يّمكم

، هذا يم٤من ذم وىم٧م ُم٣م واٟم٘م٣م، سمال صالة سمال صٞم٤مم: ٟمًٛمع ُمـ سمٕمض اًمِم٤ٌمب

هذا خيتٚمػ قمـ ، أن اعمدٟمٞم٦م واًمرىمل واًمري٤مو٦م يمؾ هذا يٖمٜمٞمٜم٤م قمـ ُمثؾ هذه اًمتامريـ

ي٤م أظمل ح٤مذا : وإذا ىمٚم٧م ًمف، ًمٙمٜمف ي١مُمـ سمنمقمٞم٦م اًمّمالة، إول ٓ يّمكم ومٕمالً ، إول

 هذا ُم١مُمـ أم يم٤مومر؟، ٤ماهلل يتقب قمٚمٞمٜم: ٓ شمّمكم؟ ي٘مقل

 ىمٚم٧م ًمؽ ورد ومٞمف ٟمّم٤ًم. ،ؿمٞمخ: السائؾ

 يم٤مومر؟.: الشقخ

 يم٤مومر.: السائؾ

 يم٤مومر؟، ٓ حتٞمد قمـ اجلقاب: الشقخ

 يم٤مومر.: السائؾ

 ُم١مُمـ.، ٓ: الشقخ
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 شمرك اًمّمالة ي٤م ؿمٞمخ.: السائؾ

أن٧م سمت٘مقل زم شم٤مرك اًمّمالة هؾ أن٠ٌمتٜمل سمٌمء ، اهلل هيديؽ اهلل هيديؽ: الشقخ

شم٤مرك صالة. اهلل : أن٧م شم٘مقل زم، هق شم٤مرك صالة: أن٤م أىمقل ًمؽ، ُمٝمقل قمٜمدي

 هيديؽ. ىمؾ آُملم.

 آُملم.: السائؾ

أطمدمه٤م شم٤مرك ًمٚمّمالة وي١مُمـ سمنمقمٞمتٝم٤م ، اًمرضمٚملم يمالمه٤م شم٤مرك ًمٚمّمالة: الشقخ

سمال صالة : أظمر ي٘مقل، اهلل يتقب قمٚمٞمٜم٤م: إذا ىمٞمؾ ًمف ي٘مقل، وأتٞم٧م ًمؽ سمٛمث٤مل واىمٕمل

 هؾ مه٤م ؾمقاء؟، ة وُمٜمٙمر ًمنمقمٞم٦م اًمّمالةومٝمذا شم٤مرك ًمٚمّمال، سمال صٞم٤مم

 أن ُم٤م أفمٜمؽ شم٘مقل ؾمقاء.

 ىمد يٙمقن يمٗمراً دون يمٗمر ي٤م ؿمٞمخ.: السائؾ

ف.: الشقخ ف خيقِّ  .... خيقِّ

 ي٤م ؿمٞمخ ومٞمف ُمٜم٤مومؼ ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر وُمٜم٤مومؼ..: السائؾ

 اهلل هيديٜم٤م وإي٤مك ىمؾ آُملم.: الشقخ

 آُملم مهللا آُملم.: السائؾ

 آصمٜملم ُمثؾ سمٕمض؟ ه١مٓء: الشقخ

 ىمد يٙمقن هذا ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر وذًمؽ..: السائؾ

 ه١مٓء آصمٜملم ُمثؾ سمٕمض؟: الشقخ

 ٓ.: السائؾ

 ُم٤م اًمٗمرق؟، ... ًمٞمس ُمثؾ سمٕمض، احلٛمد هلل: الشقخ

 هذا أنٙمره٤م يٕمٜمل أنٙمر ُمنموقمٞمتٝم٤م وذًمؽ شمريمٝم٤م وم٘مط.: السائؾ
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ٝم٤م وم٘مط شمريمٝم٤م واؾمتقى ُمع ذًمؽ شمريم، هذا ٓ ي٘م٤مسمؾ أنٙمر اهلل هيديؽ: الشقخ

 ًمٙمـ اذيمر زم ٟم٘مٓم٦م اخلالف سمٞمٜمٝمام...، أظمر اًمذي ذم اًمؽمك

 وذًمؽ شمريمٝم٤م ُم١مُمٜم٤ًم سمنمقمٞمتٝم٤م.، هذا شمريمٝم٤م ضمحقدًا سمنمقمٞمتٝم٤م: السائؾ

 ُم٤م هق.، اطمٗمظ ُم٤م ىمٚم٧م أن، هذه ضم٤مءت ُمٜمؽ: الشقخ

 أن هذا أنٙمره٤م.: ىمٚم٧م، طم٤مومظ طم٤مومظ: السائؾ

 ٟم٘مٓم٦م اًمٗمرق. : الشقخ

 حقد وقمدم اجلحقد.اجل: السائؾ

 ٓ.: الشقخ

 ضمحقد وإيامن سم٤مًمنمقمٞم٦م.: السائؾ

 اجلحقد ي٘م٤مسمٚمف اإليامن.: الشقخ

 أن هٜم٤مك ورد ٟمص.: ؿمٞمخٜم٤م أرضمع وأىمقل: السائؾ

 اهلل هيديؽ.: الشقخ

 آُملم.: السائؾ

هذا ، ًمٙمـ ٟمريد أن ٟمٛمٌم ظمٓمقة ظمٓمقة، أن٤م قم٤مرف ُم٤م شمريد أن شم٘مقل: الشقخ

، هق ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ومٝمق يم٤مومر يمٗمر ردة ذاك أنٙمر ُم٤م، ُم١مُمـ وذاك يم٤مومر

ومٝمق جيٛمع سملم إيامن وسملم ، ًمٙمٜمف آُمـ سمنمقمٞمتٝم٤م، هذا أظمر يمٗمر سمؽميمف اًمّمالة ومٕمالً 

 صح؟، شمرك ح٤م ي١مُمـ سمف

وٓ ديـ عمـ ٓ قمٝمد ، ٓ إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف»: ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ـمٞم٥م

أن٧م طمٓمٞم٧م أُم٤مٟم٦م قمٜمد زيد ُمـ  «عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف ٓ إيامن»ُم٤مذا شم٘مقل هبذا احلدي٨م؟  «ًمف

 يم٤مومر أم ُم١مُمـ؟، اًمٜم٤مس ورضمٕم٧م سمٕمد ُمدة ـمٚمٌتٝم٤م ُمٜمف أنٙمره٤م

 ُم٤م أقمٚمؿ واهلل ٓ إيامن هَمػْمَ يُمْٗمر.، أي ؾمامء شمْمٚمٜمل وأي أرض شم٘مٚمٜمل: السائؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 
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 إذًا وم٠من٧م ظمْم٧م..: الشقخ

 همػم يمٗمر.، ٓ إيامن: السائؾ

 ٟمٕمؿ؟: الشقخ

 شٓ إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف»، ٓ إيامن ىمد شمٙمقن همػم يمٗمر: قلٓ إيامن ح٤م ي٘م: السائؾ

 همػم ُمـ شمريمٝم٤م.

 اهلل هيديؽ.: الشقخ

 آُملم.: السائؾ

 أن٧م ٓ شمِمٕمر أن أنؽ شمتٙمٚمؿ سمٖمػم قمٚمؿ؟: الشقخ

 أؾمتٗمتٞمؽ ي٤م ؿمٞمخ.، أن٤م ًم٧ًم قم٤مح٤مً : السائؾ

؟ هذا احلدي٨م ُم٤م رأجؽ: وم٠من٤م أؾم٠مخؽ، أن٧م شم٘مرر ٓ شمًتٗمٞمد: أن٤م أؾم٠مخؽ: الشقخ

 وم٠منٙمر إُم٤مٟم٦م ومٝمؾ هق يمٗمر؟ «ٓ إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف»: ىم٤مل

 ٓ إيامن ًمف. ٓ أقمٚمؿ..: طٟم٘مقل يمام ىم٤مل اًمرؾمقل : السائؾ

ًمٞم٧ًم ، هذا خيقف: ُمـ أضمؾ هذا ىمٚم٧م ًمّم٤مطمٌؽ، أرأج٧م يمٞمػ دم٤مدل: الشقخ

: ورسمؽ ي٘مقل ًمؽ، أن٧م دم٤مدل سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٕمٙمس مت٤مُم٤مً ، ٓ، ختقف يٕمٜمل سمٕمٚمٛمؽ

ْٛمَع َواًْمٌٍََمَ َواًْمُٗم١َماَد يُمؾُّ ُأْوئَلَِؽ يَم٤مَن قَمٜمُْف  َوٓ شَمْ٘مُػ ▬ ًَّ َُم٤م ًَمٞمَْس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمٌؿ إِنَّ اًم

 ًٓ ئُق ًْ ء] ♂َُم أُم٤م أن شمتٙمٚمؿ هٙمذا سم٠موه٤مُمؽ اًمتل أن٧م ، ٓ أقمٚمؿ: أن٧م شم٘مقل [36: اإلها

ٓ و»: ُم٤م ُمٕمٜمك، هذا ٓ جيقز ذم ديـ اهلل أبداً ، قم٤ميش ومٞمٝم٤م ٕنف قمٜمدك رء ُمـ اًمٕمٚمؿ

 ؟شديـ عمـ ٓ قمٝمد ًمف

 هذا ٓ أقمٚمؿ شمٗمّمٞمٚمف ي٤م ؿمٞمخ.: ىمٚم٧م ًمؽ: السائؾ

سملم اًمٙمٗمر وسملم اًمرضمؾ شمرك »: ـمٞم٥م يمذًمؽ أن٧م ٓ شمٕمٚمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك، ىمٚم٧م: الشقخ

ٕنؽ مل حتط سم٤مٕدًم٦م اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم واًمٙمٗمر ، ٓ شمٕمٚمؿ شاًمّمالة

ٕمروومقن ىمدياًم سمجامقم٦م اهلجرة أي٦م اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم اًمتل يٓمرطمٝم٤م اعم، آقمت٘م٤مدي



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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أو مج٤مقم٦م ، واعمٕمروومقن اًمٞمقم سم٤مؾمؿ اجلٝم٤مد أو اعمج٤مهديـ ذم ُمٍم أو همػمه، واًمتٙمٗمػم

ُ وَم٠ُمْوئَلَِؽ ُهُؿ اًْمَٙم٤مومُِرونَ ▬: اجلٝم٤مد اؾمٛمٝمؿ ْ حَيُْٙمْؿ سماَِم َأنَزَل اّللَّ ـْ مَل ُم٤م  [77: اح٤مئدة] ♂َوَُم

 ؟رأجؽ ذم إٟم٤ًمن طمٙمؿ سمحٙمؿ ظم٤مًمػ ومٞمف اًمنمع يَمَٗمرَ 

 احل٤ميمؿ يٕمٜمل؟: السائؾ

 أن٤م أؾم٠مخؽ ؾم١مآً أن٧م أضم٥م قمٜمف.: الشقخ

 إذا ممٙمـ. اًم١ًمالأقمد : السائؾ

 اهلل هيديؽ.: الشقخ

 آُملم.: السائؾ

ُم٤م رأجؽ ذم رضمؾ طمٙمؿ ذم طمٙمقُم٦م ذم ىمْمٞم٦م سمخالف ُم٤م أنزل ، اؾمٛمع: الشقخ

 أيمٗمر؟، اهلل

 إن يم٤من طم٤ميماًم.، ُم٤م أؾمتٓمٞمع أطمٙمؿ ذم هذا: السائؾ

 وأن٧م ُمٙمٚمػ أن حتٙمؿ؟: ؾم٠مخؽ أنأن٤م أ: الشقخ

سم٤مًمٜم٦ًٌم زم أطمٙمؿ قمغم شم٤مرك اًمّمالة ُمثاًل؟ أن٤م ٓ : يٕمٜمل، يمٞمػ يٕمٜمل: السائؾ

 .اًم١ًمالأومٝمؿ 

 ُم٤م أؾمتٓمٞمع أن أطمٙمؿ.: أن٧م ىمٚم٧م، اهلل هيديؽ: الشقخ

 أن٤م ؾم٠مختؽ احل٤ميمؿ.: السائؾ

 أن٧م ؾم٠مختٜمل؟: الشقخ

 ٟمٕمؿ ؾم٠مختؽ احل٤ميمؿ.: السائؾ

رضمؾ طمٙمؿ سمحٙمقُم٦م قمغم ظمالف طمٙمؿ اهلل قمز : ٤مئؾاهلل هيديؽ أن٤م اًمً: الشقخ

 ٓ أدري.، ُم٤م يمٗمر، يمٗمر: شم٘مقل، أن٧م قمٚمٞمؽ اجلقاب، السائلوضمؾ أيمٗمر؟ أن٤م 

ُ وَم٠ُمْوئَلَِؽ ُهُؿ اًْمَٙم٤مومُِرونَ ▬: السائؾ ـْ مَلْ حَيُْٙمْؿ سماَِم َأنَزَل اّللَّ  .[77: اح٤مئدة] ♂َوَُم
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 ٓ دم٤موب.: الشقخ

ُ وَم٠ُمْوئَلَِؽ ُهُؿ ▬: شم٘مقلٟمٕمؿ أي٦م : أن٤م أىمقل ًمؽ: السائؾ ـْ مَلْ حَيُْٙمْؿ سماَِم َأنَزَل اّللَّ َوَُم

 .[77: اح٤مئدة] ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ 

ي٤م أظمل أن٤م قم٤مرف أي٦م أن٤م شمٚمقهت٤م قمغم ُم٤ًمُمٕمؽ شمرضمع سمٜمٗمس اًم٘مْمٞم٦م : الشقخ

 اًم٤ًمسم٘م٦م... أن هذا شم٤مرك اًمّمالة وأن٤م ؾم٠مختؽ قمـ شم٤مرك اًمّمالة اهلل هيديؽ.

ُ وَم٠ُمْوئَلَِؽ ُهُؿ ▬ٟمٗمس أي٦م : ٓ أىمقل يٕمٜمل: السائؾ ـْ مَلْ حَيُْٙمْؿ سماَِم َأنَزَل اّللَّ َوَُم

 يٙمٗمر سمٍميح أي٦م يٙمٗمر ٟمٕمؿ.: يٕمٜمل [77: اح٤مئدة] ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ 

أن٤م أؾم٠مخؽ قمـ أي٦م شمٚمقهت٤م أن٤م قمغم ُم٤ًمُمٕمؽ وسمٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م ، اهلل هيديؽ: الشقخ

 أيمٗمر؟ أي٦م.رضمؾ طمٙمؿ ذم ىمْمٞم٦م ُم٤م سمخالف ُم٤م أنزل اهلل : هذا اًم١ًمال

 أن٤م مل أؾمتققم٥م ؾم١ماًمؽ.: السائؾ

، شمٕمرف ح٤مذا؟ ٕنؽ ًمٞم٧ًم هبذا اعمًتقى، ًمـ شمًتٓمٞمع أن شمًتققمٌف: الشقخ

 ٓزم شمٕمرف طم٤مًمؽ.

 ُمٕمٚمٞمش ي٤م ؿمٞمخ.: السائؾ

 ؟اًم١ًمالأن٧م ومٝمٛم٧م ، ومٝمٛم٧م، ٓ أن٧م ُمٕمٚمٞمش: الشقخ

 أن٤م أؾم٠مخؽ إن يمٜم٧م شم٘مّمد..: السائؾ

 ٟمٕمؿ أو ٓ. ومٝمٛم٧م اًم١ًمال ىمؾ زم: أن٤م أؾم٠مخؽ: الشقخ

 ٓ ُم٤م ومٝمٛم٧م.: السائؾ

هؾ ، إٓ شمٚمػ وشمدور، ُم٤م ؾمٛمٕمتؽ ُمرة شم٘مقل إيف أو ٓ، ؾمٌح٤من اهلل: الشقخ

 ؟اًم١ًمالومٝمٛم٧م 

 ٓ ُم٤م ومٝمٛمتف.: السائؾ

 يمٞمػ دم٤موب قمٜمف.: إذاً : الشقخ



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ُم٤م اؾمتققم٧ٌم ؾم١ماًمؽ.: ىمٚم٧م ًمؽ: السائؾ

 اهلل أيمؼم.: الشقخ

 ُم٤م اؾمتققم٧ٌم ؾم١ماًمؽ.: ىمٚم٧م ي٤م ؿمٞمخ: السائؾ

 أن٧م أم همػمك؟، يمٗمر: أخ٧ًم أن٧م ىمرأت قمكم أي٦م وىمٚم٧م زم: ىمٚم٧م :الشقخ

 وُمـ مل حيٙمؿ سمام أنزل اهلل.، ٟمٕمؿ ىمٚم٧م: السائؾ

اًمتٜم٤مىمض يمٚمف ي٠ميت ُمـ احلرارة اًمتل ًمٞم٧ًم ىم٤مئٛم٦م ، ُم٤م اًمتٜم٤مىمض هذا: إذاً : الشقخ

 ؟اًم١ًمالهؾ ومٝمٛم٧م : أقمٞمد قمٚمٞمؽ، قمغم قمٚمؿ

 ٓ.: السائؾ

 يمٞمػ دمٞم٥م إذًا؟: الشقخ

 ..ومٝمٛم٧م: السائؾ

رضمؾ طمٙمؿ ذم طمٙمقُمتلم سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل هؾ : اًم١ًمالأن أـمقر : الشقخ

 هٜم٤مك ومرق سملم هذا اًمث٤مين وإول؟

 ٓ.، يمٚمٝمؿ ُم٤م طمٙمؿ سمام أنزل اهلل: السائؾ

 ُم٤م ومٞمف ومرق؟: الشقخ

 ٓ.: السائؾ

 هؾ هٜم٤مك ىم٤مض ٓ يٛمٙمـ أن حيٙمؿ وًمق ُمرة ذم زُم٤مٟمف سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل؟: الشقخ

 ٓ.: السائؾ

 يمٚمٝمؿ يمٗم٤مر.: إذاً : قخالش

 ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمحٙمؿ سمٙمٗمرهؿ ي٤م ؿمٞمخ.: السائؾ

، ٕنؽ ُم٤م ومرىم٧م سملم رضمٚملم، أن أن٧م طمٙمٛم٧م، أن أن٧م اؾمتٓمٕم٧م: الشقخ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 
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هذا اًمذي يٕمؽمف أن ، يمٜم٧م أريد أوصٚمؽ إمم قمٜمد أبق رىمٞم٦ٌم، ٕنف فمٜمٜم٧م أنؽ ؾمتٗمرق

وم٠من٧م ُم٤م ، ه٤ماإلؾمالم ُم٣م واٟم٘م٣م واًمّمٞم٤مم هذا واًمْمح٤مي٤م وإُمقال ٓزم ٟمدظمر

شمٗمرق سملم إٟم٤ًمن طمٙمؿ ُمرة واطمدة سمخالف ُم٤م أنزل اهلل اشمٌع هقى اشمٌع ؿمٝمقة ظم٤مف 

وسملم إٟم٤ًمن صم٤مين أقم٤مد اًم٘مْمٞم٦م صم٤مين ُمرة وي٘مقل ، أن هذا يمٗمر: ومت٘مقل، ُمـ ضر.. إًمخ

 ُم٤م شمٗمرق سملم إُمثٚم٦م يمٚمٝم٤م؟، هق دائاًم حيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل: ًمؽ

 أومرق.، ٓ: السائؾ

 شمٗمرق؟: الشقخ

 أومرق ٟمٕمؿ.: سائؾال

ُم٤م اًمٗمرق سملم رىمؿ واطمد ورىمؿ ، ظمٚمٞمٜم٤م ٟم٠مظمذ اًمرىمؿ إصٖمر، ـمٞم٥م: الشقخ

 اصمٜملم؟

ُمرة واطمدة شم٘مقل ذم قمٛمره ُمثاًل مل ، رىمؿ واطمد ورىمؿ اصمٜملم يم٠منف أظمٓم٠م: السائؾ

 حيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل.

 أن٤م أؾم٠مخؽ ُم٤م اًمٗمرق؟، ضمزاك اهلل ظمػم، شمٕمٞمد قمكم يمالُمل: الشقخ

 ٓم٠م وذاك..إول أظم: السائؾ

 ُم٤م اًمٗمرق سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمٗمر وُم٤م يمٗمر؟: الشقخ

وذاك ٓ ي٘مر سمف ، وأظمٓم٠م ذم شمٜمٗمٞمذه، هذا ُم٘مر سم٤محلٙمؿ سمام أنزل اهلل: السائؾ

 إـمالىم٤ًم.

ومٞمف ، ي٤م اهلل ي٤م ؾمٞمدي، اهلل هيديؽ، أن٤م هٙمذا ىمٚم٧م ًمؽ، ُمـ ىم٤مل ًمؽ: الشقخ

 .(1)قمٜمديمؿ ؾم١مال ضوري. شمٗمْمؾ

 ش 11: 36: 11/ 791» «اهلدى واًمٜمقر»

                                                           

 .٦ماعمح٤مضم ذم اًمِمٞمخ ـمري٘م٦م ذم وم٤مئدة ُمـ خيٚمق ٓ ٕنف: ىمٓمٕمف ىمد اًمِمٞمخ أن ُمع اًمٜم٘م٤مش سم٢مصم٤ٌمت ىمٛم٧م (1)
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 حتؼقؼ أققال بعض الصحابة

 ومـ بعدهؿ يف حؽؿ ترك الصالة

ىمد ذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ إمم شمٙمٗمػم ُمـ شمرك : ]ىم٤مل اعمٜمذري

وقمٌد اهلل ، قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ُمٜمٝمؿ، طمتك خيرج مجٞمع وىمتٝم٤م، اًمّمالة ُمتٕمٛمدًا ًمؽميمٝم٤م

بق اًمدرداء وأ، وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، سمـ ُمًٕمقد

وقمٌد اهلل ، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف، وُمـ همػم اًمّمح٤مسم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ريض اهلل قمٜمٝمؿ

، وأبق داود اًمٓمٞم٤مًمز، وأجقب اًمًختٞم٤مين، واحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم، واًمٜمخٕمل، سمـ اعم٤ٌمرك

 وزهػم سمـ طمرب وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.، وأبق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

 : ومٕمٚمؼ اإلُم٤مم ىم٤مئاًل[]

سمٕمض ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ذم مجٚم٦م ُمـ ىم٤مل سمٙمٗمر شم٤مرك ذم ذيمر اعم١مًمػ 

ًمٙمـ اذيمر ُمٜمٝمؿ قمغم  ،ذًمؽ وسمٞم٤مٟمفاًمّمالة ٟمٔمر ٓ يتًع اعمج٤مل ًمتٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم 

وم٤مٟمٔمر  ،وم٢مٟمف مل يّمح ذًمؽ قمٜمٝمام: ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس

اًمؽمهٞم٥م[ ]ُمـ صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م وش 419، 41ص »اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذيـ إثريـ ذم 

 ش.1611» شؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م»و

وهذا وإن يم٤من يذيمره سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م ، وٟمحق ذًمؽ ذيمره ومٞمٝمؿ أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

وم٘مد ذه٥م يمثػم ُمٜمٝمؿ إمم قمدم شمٙمٗمػمه إٓ ، وم٢مٟمف ٓ يّمح قمٜمد حم٘م٘مٞمٝمؿ، اعمت٠مظمريـ

ـ ويمذا ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اًم٤ٌمر اسم، يمٛمثؾ اسمـ سمٓم٦م...، سم٤مجلحد وٟمحقه

يم٤مًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب رمحٝمؿ اهلل ، وُمـ ؾم٤مر قمغم ُمٜمقاهلؿ، ىمٞمؿ اجلقزي٦م

: وم٘م٤مل، يمٞمػ وٓ وىمد صح قمـ إُم٤مم اًمًٜم٦م أنف ؾمئؾ قمـ شمرك اًمّمالة ُمتٕمٛمداً ، مجٞمٕم٤مً 

َأْدقُمْقُه صمالصم٤ًم وم٢من صغم : واًمذي يّمٚمٞمٝم٤م ذم همػم وىمتٝم٤م، ... واًمذي يؽميمٝم٤م ٓ يّمٚمٞمٝم٤م»

، وٟمحقه يمالم اعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م شزًم٦م اعمرشمد...هق قمٜمدي سمٛمٜم، وإٓ ضسم٧م قمٜم٘مف

، وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب، ويمثػم ُمـ حم٘م٘مل احلٜم٤مسمٚم٦م، وطمٗمٞمده اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
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ه حم٘م٘م٤ًم ُمٗمّماًل ذم يمت٤ميب   .شطمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة»يمام شمرا

 .«1/463» «اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

 تقجقف كالم عبد اهلل بـ صؼقؼ يف تارك الصالة

 : ٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ اًمٕم٘مٞمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملقمـ قم

 .شال يرون ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إقمامل شمريمف يمٗمر همػم اًمّمالةصيم٤من أصح٤مب حمٛمد»

 ش.صحٞمح ُمقىمقف»

 : ]قال اإلمام[

ؾ. يمام هذا وٟمحقه حمٛمقل قمغم اعمٕم٤مٟمد اعمًتٙمؼم اعمٛمتٜمع قمـ أدائٝم٤م وًمق أنذر سم٤مًم٘مت

 .«رك اًمّمالةطمٙمؿ شم٤م»اٟمٔمر رؾم٤مًمتل  ،ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ

 «1/416» «اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

هؾ حيؽؿ عذ مـ ال يصيل بالؽػر وبالتايل مؼاضعتف؟ وبقان متك 

 تؽقن ادؼاضعة وشقؾة تلديبقة

 َواًْمٞمَْقِم ▬: ؿمٞمخٜم٤م! ُم٤م ىمقًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤مل: السائؾ
ِ
ٓ دَمُِد ىَمْقًُم٤م ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمّللَّ

ـْ طَم٤مدَّ  وَن َُم َ َوَرؾُمقًَمُف... أظِمِر ُيَقادُّ ومٞمف ٟمٕمرف أن ، إًمخ أي٦مش 44: اعمج٤مدًم٦م»♂اّللَّ

هؾ ٟمٕمتؼمهؿ ، ظمقان شم٤مريملم اًمّمالةاإل ممٙمـ أسم٤مء أو إبٜم٤مء أو، شمرك اًمّمالة يمٗمر

 وهؾ ُمٓمٚمقب ُمٜم٤م أٓ ٟمقادهؿ إذا يمٜم٤م ُم١مُمٜملم سم٤مهلل؟، ممـ حي٤مدون اهلل ورؾمقًمف

 أي٦م يمٞمػ شم٘مقل؟: الشقخ

َ َوَرؾُمقًَمُف ٓ دَمُِد ىَمقْ ▬: السائؾ ـْ طَم٤مدَّ اّللَّ  َواًْمٞمَْقِم أظِمِر ُيَقادُّوَن َُم
ِ
ًُم٤م ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمّللَّ

 ش.44: اعمج٤مدًم٦م» ♂َوًَمْق يَم٤مُٟمقا آسَم٤مَءُهؿْ 

 ُم٤مذا ٟمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م؟ ♂حي٤مدون اهلل ورؾمقًمف▬: جي٥م أن ٟم٘مػ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: الشقخ
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: أن٤م رضمؾ ُم٤مزم يٕمٜمل ،ُمٗمٝمقُمل أن٤م اًمّمحٞمح أن٤م ًم٧ًم ؿمٞمًخ٤م أن٤م حم٤مؾِم٥م: السائؾ

إن ، ُمٓمٚمقب ووع ٟمٗمًف ذم طمد وووع اًمرؾمقل واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم طمد آظمر

 ومٞمف أُمقر يمثػمة ضمدًا.، أو سم٤مرشمٙم٤مسمف اعمٕم٤ميص، يم٤من سم٢مقمالن اًمٙمٗمر

أن٤م : سمس ومٞمف قمٜمدٟم٤م هٜم٤م سمدي أن٧م ٟمٔمرك ًمٌم أن٧م ُم٤م دام شم٘مقل، ٓ: الشقخ

وُمٜمل أنؽ ًم٧ًم قم٤مح٤ًم قمغم، حم٤مؾم٥م  صحٞمح هذا؟،  إىمؾ سمٕمٚمؿ اًمتٗمًػمُمٕمٜم٤مه٤م شُمَٕمرِّ

 صحٞمح سمس أىمرأ اًمتٗمًػم وأتٕمٚمؿ.: السائؾ

طمٞمٜمئٍذ يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ يمؾ ُمٜم٤م يمام أنـف ٓ جيـقز ًمٚمٕمـ٤ممل سم٤مًمٗم٘مـف أو احلـدي٨م أو : الشقخ

وم٠منـ٤م ، اًمتٗمًػم أن يٕمتدي قمـغم صـٜمٕم٦م اًمـديمتقر شمٞمًـػم وهـق ـم٤ٌمسمـ٦م ٕنـف أنـ٤م ضم٤مهـؾ سم٤مًمٓمـ٥م

ومٙمــذًمؽ هــق سمــدوره ٓ يٕمتــدي قمــغم همــػمه ُمـــ ، ٤مأؾمــتٛمد ُمٜمــف اعمٕمرومــ٦م اًمتــل ظمّمــف اهلل هبــ

هـــذا طمـــدي٨م صـــحٞمح وهمـــػم : أهـــؾ اًمٕمٚمـــؿ إن يمـــ٤من حمـــدصم٤ًم ومـــام يـــ٠ميت يٗمتـــ٠مت قمٚمٞمـــف وي٘مـــقل

يمـام أين أنـ٤م ُمًـ١مول أن أؾمـ٠مل ، ٕن هذا ًمٞمس ُمــ اظمتّم٤مصـف، صحٞمح ووٕمٞمػ.. إًمخ

َؾ وَم٤مؾْمــ٠َمُخقا َأْهــ▬: يمــام ىمــ٤مل شمٕمــ٤ممم، ومٝمــق أجْمــ٤ًم ُمًــئقل أن يًــ٠مل أهــؾ اًمٕمٚمــؿ، أهــؾ اًمٕمٚمــؿ

يْمِر إِْن يُمٜمْـــُتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمـــقنَ  يمـــذًمؽ ٓ جيـــقز ًمٕم٤مُمـــ٦م اعمًـــٚمٛملم أن يٗمنـــوا  [73: اًمٜمحــؾ] ♂اًمـــذِّ

: اًمٗمرىمــ٤من] ﴾وَم٤مؾْمــ٠َمْل سمِـِف ظَمٌِـػًما ﴿: وإٟمـام يمــام ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم، اًم٘مـرآن سمـام يٌـدوا ًمٙمــؾ واطمـد ُمـٜمٝمؿ

يْمِر إِْن يُمٜمْـُتْؿ ٓ شَمْٕمٚمَ ▬: أو أي٦م إومم [19 ُمٕمٚمـٞمش  [73: اًمٜمحـؾ] ♂ُٛمـقنَ وَم٤مؾْمـ٠َمُخقا َأْهـَؾ اًمـذِّ

ٟمــقا : ًمٙمـــ أىمــقل، ٓ، أنـ٤م ُمــ٤م أقمتــ٥م قمٚمٞمــؽ أنـؽ ؾمــ٠مخ٧م ُمـ٤م يٜمٌٖمــل ًمــؽ وُٕمث٤مًمــؽ أن يٙمقِّ

ومٝمٜمـــــ٤م اًمــــذيـ حيـــــ٤مدون اهلل ورؾمـــــقًمف ، رأجــــ٤ًم ذم ومٝمـــــؿ آيــــ٦م إٓ سمٕمـــــد أن يًـــــ٠مخقا أهــــؾ اًمٕمٚمـــــؿ

 ومال ي٘مّمد سمف اًمقًمد اًمذي ضسم٧م سمف ُمثاًل أنف شم٤مرك صالة.، اعم٘مّمقد هبؿ اعمنميمقن

 ُم٤م أىمّمد ـمٗمؾ أن٤م.، اًمقًمد أن٤م ُم٤م أىمّمد ـمٗمؾ :مداخؾة

، أي شم٤مرك اًمّمالة أن٤م أىمقل اًمذي شم٘مّمده أن٧م، أن٤م أىمّمد ُمٕمؽ، ٓ ٓ: الشقخ

، واًمٌمء سم٤مًمٌمء يذيمر، اًمقًمد ُم٤م ىمّمدت اًمقًمد اًمّمٖمػم أن٧م ذيمرشمٜمل أن سمحدي٨م

يريد داسم٦م حتٛمٚمف أُم٤مُمف : يٕمٜمل، ي٤م رؾمقل اهلل! أريمٌٜمل: ىم٤مل،  طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل 

وهؾ »ي٤م رؾمقل اهلل! : ىم٤مل، أريمٌف ي٤م ومالن وًمد اًمٜم٤مىم٦م: ىم٤مل ًمٚمٛمختص سم٤مإلريم٤مب، ؾمٗمر
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وهؾ اًمٜم٤مىم٦م إٓ وًمد اًمٜم٤مىم٦م. ومٙمٚمٛم٦م وًمد ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م : ىم٤مل ًمف، «حيٛمٚمٜمل وًمد اًمٜم٤مىم٦م

 ٓ شمٕمٜمل ُمٕمٜم٤مه٤م صٌل همػم سم٤مًمغ.

 اًمِم٤مئع طم٤مًمٞم٤ًم.: مداخؾة

وم٠من٤م ، احلديثل ذم هذايٛمٙمـ أن٤م همٚم٥م قمكم اًمٗم٘مف ، ُمٕمٚمٞمش ُم٤م ُمٕمٚمٞمش: الشقخ

وإٟمام اعم٘مّمقد هٜم٤م اًمذيـ حي٤مدون اهلل ، وًمق يم٤من ُمٙمٚمٗم٤مً ، وًمد آسمـ: ىمٚم٧م اًمقًمد يٕمٜمل

ومام ومٞمف ، ومال يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يقادد وحي٤مسم٥م ه١مٓء، يٕم٤مدوٟمف ويٕمٚمٜمقن قمداءه: يٕمٜمل

وًمد : وًمٜم٘مؾ أن شمقوٞمح٤مً ، أُم٤م إذا يم٤من هٜم٤مك واًمد اسمتكم سمقًمد أقمٞمد يمٚمٛم٦م وًمد، إؿمٙم٤مل

وأن يٚمتزم ، ًمٙمـ يٜمٌٖمل أن يٜم٤مصحف، ومام يٜمٌٖمل أن يٕم٤مديف، سم٤مًمغ ُمٙمٚمػ سم٠منف ٓ يّمكم

: وٓ يٙمقن يمام يٗمٕمؾ اًمٞمقم أسم٤مء يؽميمقن إبٜم٤مء يمام ي٘مقًمقن، دائاًم شمقضمٞمٝمف وشمذيمػمه

، ويٛمِمقا قمغم يمٞمٗمٝمؿ، ويؽميمقهؿ ينمىمقا ويٖمرسمقا ، يرظمقا هلؿ احلٌؾ قمغم اًمٖم٤مرب

يمام أنف ًمٞمس هذا ، هذا ٓ يٜمٌٖمل، ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ.. إًمخويروطمقا ؾمٞمٜمام وُم٤م ي٠متقن إٓ 

 ُمٕمٜم٤مه أنف يٕم٤مدوٟمف وحي٤مرسمقٟمف...

يمام شمٕمٚمٛمقن ُمـ ىمقًمف ، وأن يًٕمك دائامً ًمتقضمٞمٝمف، ]وم٤مًمقاضم٥م[ أن يٕمتٜمل سم٤مًمقًمد

َج٤مَرةُ ▬: شمٕم٤ممم ُٙمْؿ َوَأْهٚمِٞمُٙمْؿ َٟم٤مًرا َوىُمقُدَه٤م اًمٜم٤َّمُس َواحْلِ ًَ وأي٦م  [6: اًمتحريؿ] ♂ىُمقا َأنُٗم

ـُ َٟمْرُزىُمَؽ ▬: ىإظمر ٠َمُخَؽ ِرْزىًم٤م َٟمْح ًْ الِة َواْصَٓمؼِمْ قَمَٚمٞمَْٝم٤م ٓ َٟم َوْأُُمْر َأْهَٚمَؽ سم٤ِمًمّمَّ

٦ٌَُم ًمِٚمتَّْ٘مَقى
أن٤م أُمرشمف ُم٤م : وهذا إُمر أجْم٤ًم ٓ شم٘مؾ، صؾِّ : ُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م [134: ـمف] ♂َواًْمَٕم٤مىمِ

 ٓ.، ومٞمف وم٤مئدة

 اًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م قمغم اًمّمالة ًمٞمس قمغم اًمؽمسمٞم٦م.: مداخؾة

الِة َواْصَٓمؼِمْ قَمَٚمٞمَْٝم٤م▬، اًمّمؼم قمغم اًمّمالة ـمٌٕم٤مً : خالشق : ـمف] ♂َوْأُُمْر َأْهَٚمَؽ سم٤ِمًمّمَّ

طمتك يِمٕمر سم٠منف اًمقًمد هذا ، وم٤مًمِم٤مهد أن إُمر يٜمٌٖمل أن يتٙمرر ُمـ اًمقاًمد ٓسمٜمف [134

 ًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل ُمٕم٤مداشمف.، شم٠مثر سمٜمّمٞمح٦م واًمديف

 ىمد يٙمقن ىمري٥م أو صديؼ.، مل أىمّمد هذا: السائؾ

 إذا آسمـ سم٤مرك اهلل ومٞمؽ ومٛمـ سم٤مب أومم أظمرون...، ُمٕمٚمٞمش: الشقخ
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 أىمرت ُمٜمٙمر ومتؿ ُم٘م٤مـمٕمتٝم٤م.، ُمـ ؿمقي٦م إخ ؾم٠مل ؾم١مال قمـ اًمٕمٛم٦م: السائؾ

أن٧م ، أن٧م ٓ شم٠ًمل سم٤مرك اهلل ومٞمؽ قمـ اعم٘م٤مـمٕم٦م، هذا رء آظمر، ٓ: الشقخ

عم٘م٤مـمٕم٦م ذم ا، اعم٘م٤مـمٕم٦م وؾمٞمٚم٦م ذم اإلؾمالم شم٠مديٌٞم٦م، شم٠ًمل قمـ أي٦م اعمقاددة واعمح٤مسم٦ٌم

: ٕن رسمٜم٤م ي٘مقل، ٟمٕمؿ ُم٤م ومٕمٚم٧م ومٕمالً : أن٤م ىمٚم٧م ًمٚمرضمؾ، اإلؾمالم وؾمٞمٚم٦م شم٠مديٌٞم٦م

وم٢مذا آسمـ  [4: اح٤مئدة] ♂َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ َواًمتَّْ٘مَقى َوٓ شَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اإِلصْمِؿ َواًْمُٕمْدَوانِ ▬

، ٤مذا ؾمٞمٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم هل٤مواًمقًمد هذا ُم٤م أدري ُم، زٟم٤م وإم أىمرشمف قمغم اًمزٟم٤م وُم٤م أنٙمرشمف

يَم٤مُٟمقا ▬، ُمٕمٜم٤مه٤م ؾمٞمّمٞم٥م اعمًٚمٛملم ُم٤م أص٤مب اًمٞمٝمقد، وم٠مىمره٤م أجْم٤مً : قمٛمتؽ آه: ىمٚم٧م

ـْ ُُمٜمَٙمٍر وَمَٕمُٚمقُه ًَمٌِئَْس َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٗمَٕمُٚمقنَ  وم٤معم٘م٤مـمٕم٦م هل وؾمٞمٚم٦م  [79: اح٤مئدة] ♂ٓ َيَتٜم٤َمَهْقَن قَم

ح٤مب اًمرؾمقل قمٚمٞمف ُمع ظمػمة ُمـ ظمػمة أص، شمرسمقي٦م ذقمٝم٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم

 شمٕمرف هذه اًم٘مّم٦م يٛمٙمـ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. (1)وهؿ اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا ، اًمًالم

ومثالصم٦م ُمٜمٝمؿ ، طمٞم٨م أقمٚمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم أنف ؾمٞمتقضمف ًمٚمٖمزو وًمٚمجٝم٤مد

يم٤من ُمـ ظمػمة ، وأطمدهؿ اؾمٛمٕمف يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، وومٕماًل ختٚمٗمقا ، شم٠مظمروا واٟمِمٖمٚمقا 

، ن رضمع اًمرؾمقل ُمـ اًمٖمزوة ٟمدم قمغم ُم٤م ومٕمؾسمٕمد أ، أصح٤مب اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم

ومٚمام رضمع اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم ، وؿمٖمؾ، اًمٞمقم أروح اًمٞمقم أروح: وهق يمؾ يقم ي٘مقل

واًمرؾمقل ي٘مٌؾ ، يمؾ واطمد ي٘مدم اًمٕمذر، وضم٤مء اعمتخٚمٗمقن وومٞمٝمؿ يمثػم ُمـ اعمٜم٤موم٘مقن

 ي٤م واهلل: ح٤م ضمئ٧م إمم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ًمف: ي٘مقل هق قمـ ٟمٗمًف هذا، اًمٕمذر

أنٜمل أؾمتٓمٞمع أن أىمقل يمام ىم٤مل ، رؾمقل اهلل إين ٕقمٚمؿ أنٜمل أوشمٞم٧م ٟمٓم٘م٤ًم ويمالُم٤مً 

وم٠مىمر ، وًمٙمٜمٜمل أظمِمك أن أىمقل ظمالف اًمقاىمع ومٞمٗمْمحٜمل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، أظمرون

وأُمر اًمّمح٤مسم٦م سم٠من ي٘م٤مـمٕمقه ، وم٠مُمر زوضمتف سم٠من شمذه٥م إمم دار أهٚمٝم٤م، اًمرضمؾ أنف ختٚمػ

وحيٙمل هذا اًمرضمؾ يمٕم٥م سمـ ، وهٙمذا مخًلم يقُم٤مً  ،هق واصمٜملم آظمريـ ممـ ختٚمٗمقا 

طَمتَّك إَِذا َو٤مىَم٧ْم قَمَٚمٞمِْٝمُؿ ▬: ُم٤مًمؽ احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل أصٞم٥م هب٤م يمام قمؼم اهلل قمز وضمؾ

يمٚمام ، يم٤من هيؿ أن يّمٕمد إمم ضمٌؾ ويٚم٘مل ٟمٗمًف: يٕمٜمل [118: اًمتقسم٦م] ♂إَْرُض سماَِم َرطُم٧ٌَْم 

ٕن اًمرؾمقل أُمر : أطمد يرد اًمًالم ٓ: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ: رأى ؿمخص

                                                           

 ش.7194رىمؿ» وُمًٚمؿش 7116رىمؿ» اًمٌخ٤مري (1)
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وٟمدُمقا قمغم ُم٤م ومٕمٚمقا ، ومٙم٤مٟم٧م هذه اعم٘م٤مـمٕم٦م ؾم٥ٌم ًمتزيمٞم٦م ٟمٗمقس ه١مٓء، سم٤معم٘م٤مـمٕم٦م

وم٤معم٘م٤مـمٕم٦م أُمر ، طمتك أنزل اهلل قمز وضمؾ اًمتقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ، طًمٚمتخٚمػ قمـ رؾمقل اهلل 

 وًمٙمـ ومٞمٝم٤م دىم٦م ومٞمج٥م أن شمقوع ذم ُمٙم٤مهن٤م.، ُمِمٝمقر ُمرهمقب ذم اًمقاىمع

اؾمؿ اعم٘م٤مـمٕم٦م اًمٞمقم ، ٙمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ ُم٤م سملم إومراط وشمٗمريطواًمٜم٤مس أجْم٤ًم هٜم٤م يم

ح٤مذا؟ ٕين أن٤م أىمقل ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ح٤م ، ٓ ذيمر هل٤م قمغم أخًٜم٦م اخلٓم٤ٌمء واعمدرؾملم

ي٤م أظمل إذا شُم٘م٤مـمع اًمٜم٤مس يمٚمٝم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م شمٜمزوي قمغم رأس ضمٌؾ وٓ خت٤مًمط : أؾم٠مل ي٘مقل

سملم ؿمخص وؿمخص ىمريٌف ومٝمٜم٤م  ًمٙمـ ح٤م يٙمقن اًمٕمالىم٦م، ًمٙمـ سمدك شمّمؼم، اًمٜم٤مس

ًمذًمؽ ىم٤مل قمٚمٞمف ، أُم٤م ُم٘م٤مـمٕم٦م اًمٜم٤مس يمٚمٝم٤م هذا ٓ يٛمٙمـ، اعم٘م٤مـمٕم٦م يٙمقن هل٤م شم٠مثػم

اعم١مُمـ اًمذي خي٤مًمط اًمٜم٤مس ويّمؼم قمغم أذاهؿ ظمػم ُمـ اًمذي ٓ خي٤مًمط »: اًمًالم

 .شاًمٜم٤مس وٓ يّمؼم قمغم أذاهؿ

 ش11: 11: 71/ 461» «اهلدى واًمٜمقر»

 الصالة باب خطقرة الؼقل بتؽػر تارك

ىمٚمتؿ ذم سمٕمض ُم٤مًمًٙمؿ أن اخلٓم٠م ذم ُم٠ًمخ٦م شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة ُمٗمت٤مح : شمال

 ٟمرضمق أن شمٗمّمٚمقا ًمٜم٤م اًم٘مقل ذم هذه اعم٠ًمخ٦م؟، ًم٤ٌمب ُمـ أبقاب اًمْمالل

راً : اجلقاب رًا وشمٙمرا اًمتٗمريؼ سملم : شمٗمّمٞمؾ هذه اعم٠ًمخ٦م هق ُم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف ُمرا

إُم٤م أن ي١مُمـ هب٤م : ة ًمف طم٤مًمت٤منٕن شم٤مرك اًمّمال: اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي واًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم

ومٗمل احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هذه ومٝمق يم٤مومر سم٢ممج٤مع ، وإُم٤م أن جيحد ذقمٞمتٝم٤م، سمنمقمٞمتٝم٤م

ً ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، اعمًٚمٛملم ُمـ ضمحد ، ويمذًمؽ يمؾ ُمـ ضمحد أُمرا

احل٩م إمم آظمر ُم٤م هٜم٤مك ُمـ أُمقر ُمٕمرووم٦م قمـ اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤ًم ، اًمّمٞم٤مم ُمثاًل ومٝمق يم٤مومر

، ُمـ ضمحد ذقمٞم٦م اًمّمالة ومٝمق يم٤مومر، ومٝمذا ٓ ظمالف ومٞمف، ي٤مت اًمديـأهن٤م ُمـ ضور

وًمٙمـ ُمـ طمٞم٨م ، يٕمؽمف سمنمقمٞمتٝم٤م، ًمٙمـ إذا يم٤من هٜم٤مك رضمؾ ٓ جيحد اًمّمالة

ومٗمل ، ورسمام يّمكم شم٤مرة وشم٤مرة، ومرسمام ٓ يّمكم ُمٓمٚم٘م٤مً ، ٓ يّمكم، اًمٕمٛمؾ هق ٓ ي٘مقم هب٤م

ٕن اًمٙمٗمر : ٙمالم سم٢مـمالىمفهذا رضمؾ يمٗمر ُم٤م يّمدق قمٚمٞمف هذا اًم: هذه احل٤مًم٦م إذا ىمٚمٜم٤م
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َوضَمَحُدوا ▬: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙمٗم٤مر، وهق ٓ جيحد ذقمٞم٦م اًمّمالة، هق اجلحد

ُٝمؿْ  ًُ وًمٙمـ ، زيدا ًُمـ اًمٜم٤مس ٓ يّمكم: وم٢مذا أظمذٟم٤م ُمث٤مًٓ  [17: اًمٜمٛمؾ] ♂هِب٤َم َواؾْمَتٞمَْ٘مٜمَتَْٝم٤م َأنُْٗم

٠َمل ًْ ، واهلل اًمدٟمٞم٤م ؿمٖمٚمتٜمل، قمكم اهلل يتقب: ح٤مذا ٓ شمّمكم ي٤م أظمل؟ ي٘مقل ًمؽ: طمٞمٜمام ُي

ًمٙمـ يٕمٓمٞمٜم٤م ، هذا اًمٙمالم ـمٌٕم٤ًم ًمٞمس ًمف قمذر ُمٓمٚم٘م٤مً ، ُمـ هذا اًمٙمالم، إوٓد ؿمٖمٚمقين

يٕمٓمٞمٜم٤م وم٤مئدة أنف رضمؾ ي١مُمـ ، ٕنٜم٤م ٓ ٟمٓمٚمع قمغم ُم٤م ذم ىمٚمٌف: وم٤مئدة ٓ ٟمٕمرومٝم٤م ٟمحـ

ي٤م أظمل اًمّمالة هذه راح : سمخالف ُم٤م ًمق يم٤من اجلقاب ٓ ؾمٛمح اهلل، سمنمقمٞم٦م اًمّمالة

يم٤مٟمقا سمح٤مضم٦م إمم ٟمققمٞم٦م ، يم٤مٟمقا وؾمخلم، يم٤مٟم٧م ذم زُمـ يم٤من اًمٜم٤مس همػم ُمث٘مٗملم، ىمتٝم٤مو

أن اًمقؾم٤مئؾ ضمديدة شمٖمٜمٞمٜم٤م ، وهذا أن ذه٥م زُم٤مٟمف، ُمـ اًمٜمٔم٤موم٦م واًمٓمٝم٤مرة واًمري٤مو٦م

 ومٝمذا يمٗمر وم٢ممم ضمٝمٜمؿ وسمئس اعمّمػم.، قمـ اًمّمالة

اهلل يٚمٕمـ ، ح٤مذا ٓ شمّمكم؟ اهلل يتقب قمٚمٞمٜم٤م: أُم٤م إذا يم٤من اجلقاب هق إول

: وم٢مذا ىمٚمٜم٤م، ُمـ هذا اًمٙمالم اًمذي يٜمٌئٜم٤م أن اًمرضمؾ ٓ يٜمٙمر ذقمٞم٦م اًمّمالة، اًمِمٞمٓم٤من

ُم١مُمـ ، ٕنف هذا رضمٌؾ ُم١مُمـ سمنمقمٞم٦م اًمّمالة: هذا رضمؾ يم٤مومر ٟمٙمقن ظم٤مًمٗمٜم٤م اًمقاىمع

 ومٙمٞمػ ٟمٙمٗمره؟ ، سم٤مإلؾمالم يمٚمف

، وشم٤مرك اًمّمٞم٤مم وشم٤مرك احل٩م، ٓ ومرق سملم شم٤مرك اًمّمالة: ُمـ هٜم٤م ٟمحـ ٟم٘مقل

روشم٤مر ر وأنف ٓ يٙمٗمَّ ر؟ إذا : ك أي رء ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم أنف ُيَٙمٗمَّ ُمتك يٙمٗمَّ

ر؟ إذا آُمـ وقمغم ذًمؽ ضم٤مءت إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة اًمتل آظمره٤م، ضمحد : ُمتك ٓ يٙمٗمَّ

وًمٙمـ ًمف  شٓ إهل إٓ اهلل وًمٞمس ًمف ُمـ اًمٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة: أدظمٚمقا اجلٜم٦م ُمـ ىم٤مل»

ويدظمؾ اجلٜم٦م ، ق اًمذي يٛمٜمٕمف ُمـ أن خيٚمد ذم اًمٜم٤مرومٝمذا اإليامن ه، ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ إيامن

ًمٙمـ هذا اًمذي يِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمٛمدًا ، وًمق سمٕمد أن ص٤مر ومحاًم أؾمقد

أو ٓ ، أو ٓ يّمقم، رؾمقل اهلل وي١مُمـ سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ اهلل ورؾمقًمف ًمٙمـ ٓ يّمكم

ا ُم٤م ووٕم٧م ذم يمؾ هذه إُمقر ٓ ومرق ومٞمٝم٤م إذ، أو ينق أو يزين، أو ٟمحق ذًمؽ، حي٩م

 ُمٞمزان اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم واًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي.

ٟمٜمٔمر هؾ ، رويداً ، ٓ: أن٤م أىمقل، ٓ: يزين هؾ ٟمٙمٗمره؟ ؾمت٘مقًمقن: ومرضمؾ ُمثالً 

م  سَماَل : أم ي٘مقل يمام ي٘مقل سمٕمض اجلٝم٤مل، اًمزٟم٤م طمرام: ي٘مقل إذا ىم٤مل هذه ، طمالل سَماَل طمرا



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 

 

 

61 

: شم٘مقل ًمف، ٞم٥م اًمٜم٤مساًمرضمؾ اًمذي ُمثاًل يًتٖم، أي ذٟم٥م، يمذًمؽ اًم٤ًمرق، اًمٙمٚمٛم٦م يمٗمر

 سَماَل ىم٤مل اًمرؾمقل  سَماَل : ي٘مقل شاًمٖمٞم٦ٌم ِذيْمُرَك أظم٤مك سمام يٙمره»: اًمرؾمقل ىم٤مل، اشمؼ اهلل

هٙمذا يمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ؾمقاء ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م طمٙمؿ إجي٤ميب سمٛمٕمٜمك ومرض ، يمٗمر، يمذا

أنف ]ُمـ[ اعمحرُم٤مت ]اًمتل[ جي٥م أن يٌتٕمد : أو يم٤من طمٙماًم ؾمٚمٌٞم٤ًم سمٛمٕمٜمك، ُمـ اًمٗمرائض

ًمٙمـ إذا واىمٕمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤ًم وهق ، وم٢مذا اؾمتحؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذه اعمحرُم٤مت ذم ىمٚمٌف يَمَٗمرَ  ،قمٜمٝم٤م

ؾمقاء ُم٤م ، ومال ومرق ذم هذا سملم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يمٚمٝم٤م، ُمٕمت٘مد أنف قم٤ميص ٓ يٙمٗمر

، وٓ جيقز شمريمٝم٤م، اًمٗمرائض جي٥م اًم٘مٞم٤مم هب٤م، يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٗمرائض أو ُم٤م يم٤مٟم٧م حمرُم٤مت

ُمـ اؾمتحؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ، ُمـ شمريمٝم٤م ضمحدًا يمٗمر، ًمٙمـ ُمـ شمريمٝم٤م يمًاًل مل جيز شمٙمٗمػمه

هذا ُم٤م ، ٓ ومرق ذم هذا أبدًا سملم اًمقاضم٤ٌمت واعمحرُم٤مت، اعمحرُم٤مت يمذًمؽ يٙمٗمر

 أردت سمٙمٚمٛم٦م اًم٤ًمئؾ.

 ش 11: 71: 8/11» «اهلدى واًمٜمقر»

 مـاقشة بعض أدلة مؽػري تارك الصالة

ُر سمٕمض اًمٕمٚمامء شم٤مرك اًمّمالة...: شمال سم٤مًمٙمت٤مب  وي٘مقًمقن أجْم٤مً ، ... ُيَٙمٗمِّ

واًم٤ًمُمع هلذا اًمٙمالم ئمـ أن اعم٠ًمخ٦م ، واًمًٜم٦م وىمقل اًمّمح٤مسم٦م واًمٜمٔمر اًمّمحٞمح

اًم٘مرآن : ي٘مقًمقن: أوًٓ ، ومٜمرضمق طمٗمٔمٙمؿ اهلل شمقوٞمح وشمٗمّمٞمؾ اجلقاب، هٙمذا ومٕمالً 

الَة ▬يًتدًمقن سم٤مٔي٦م اًمتل ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م إطمدى قمنم  وَم٢ِمْن شَم٤مسُمقا َوَأىَم٤مُُمقا اًمّمَّ

يَم٤مةَ  ـِ  َوآشَمُقا اًمزَّ ي ُٟمُٙمْؿ ذم اًمدِّ ُمٗمٝمقم أي٦م يدل قمغم أهنؿ : ي٘مقًمقنش 11: اًمتقسم٦م» ♂وَم٢ِمظْمَقا

، وإن قمٔمٛم٧م، واإلظمقة ٓ شمٜمتٗمل سم٤معمٕم٤ميص، إن مل يٗمٕمٚمقا ذًمؽ ومٚمٞمًقا سم٢مظمقاٟمٙمؿ

، ُم٤م ُمدى صح٦م هذا آؾمتدٓل هبذه أي٦م، وًمٙمـ شمٜمتٗمل قمٜمد اخلروج قمـ اإلؾمالم

 ؟وٓ خيٗم٤ميمؿ أن اًمًٞم٤مق يتحدث قمـ اعمنميملم

وم٢مذا ، وىمد شمٙمقن ظم٤مص٦م، أن اإلظمقة ىمد شمٙمقن قم٤مُم٦م: ضمقايب ُمـ ٟم٤مطمٞمتلم: الشقخ

يم٤مٟم٧م اإلظمقة اعمٜمٗمٞم٦م هٜم٤م سم٥ًٌم شمرك ُم٤م ومرض اهلل هل اإلظمقة اًمٕم٤مُم٦م ومٙمالُمٝمؿ 

ٓطمتامل أن : ًمٙمـ هذا ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُيْٚمِزُم اعمخ٤مًمٗملم هلذا اًمرأي سم٘مقهلؿ، صحٞمح
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وهذه ُمـ ، وهذا ٓ سمد هلؿ ُمـ أن يتٌٜمقه، شمٙمقن اإلظمقة اعمٜمٗمٞم٦م هل اإلظمقة اخل٤مص٦م

ُمـ طمٞم٨م أن شم٤مرك ، ٕهنؿ يٗمرىمقن سملم شم٤مرك اًمّمالة وشم٤مرك اًمزيم٤مة، احلج٩م اًم٘مقي٦م

وىمد ذيمر ُمع شمرك ، اًمزيم٤مة ُم٤م ي٘مٓمٕمقن سمٙمٗمره وردشمف يمام يٗمٕمٚمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمت٤مرك اًمّمالة

ٜم٤م وىمد ىمدُم، ًمٙمٜمف صحٞمح، هذا اجلقاب ضمدزم، ومام يم٤من ضمقاهبؿ، اًمّمالة شمرك اًمزيم٤مة

 ومام يم٤من ضمقاهبؿ قمـ شم٤مرك اًمزيم٤مة هق ضمقاهبؿ قمـ شم٤مرك اًمّمالة.، اجلقاب اًمٕمٚمٛمل

أٓ ي٘م٤مل أنف رشم٥م شمٚمؽ إقمامل قمغم اًمتقسم٦م اًمتل هل اًمتقسم٦م : ؿمٞمخٜم٤م: مداخل آخر

، وسم٤مًمت٤مزم إذا وم٘مدت هذه اًمتقسم٦م إقمامل شمٚمؽ إظمرى ٓ صمٛمرة هل٤م، شمقسم٦م اإلؾمالم

 ٚمؽ شمٌع ًمٚمتقسم٦م واًمًٞم٤مق قمـ اعمنميملم.وشم: سم٤مًمت٤مزم يم٤مًمٙمالم قمـ اًمتقسم٦م يٕمٜمل

 ويش ُمٕمٜمك يمالُمؽ؟: الشقخ

يٕمٜمل أن وم٢من شم٤مسمقا وأىم٤مُمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة وم٢مظمقاٟمٙمؿ اًمٙمالم قمـ : اآلخر

، شمقسم٦م اإلؾمالم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم: يٕمٜمل، وهق صدر اًمٌح٨م قمـ اًمتقسم٦م، اعمنميملم

 يًتٚمزم أهن٤م شمٙمقن سم٢مىم٤مم ٓ: يٕمٜملش وم٢مظمقاٟمٙمؿ ذم اًمديـ»وسم٤مًمت٤مزم رشم٥م شمٚمؽ إُمقر 

وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة ، اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة إٟمام سم٥ًٌم اًمتقسم٦م اًمتل دظمٚمقا ومٞمٝم٤م

: يٕمٜمل، وم٤ٌمًمت٤مزم ٓ ٟمٜمزع قمٜمف اإلظمقة ذم اًمديـ سم٥ًٌم شمريمف ًمٚمّمالة وم٘مط، ـمٌٕم٤ًم سم٤مًمتقسم٦م

 ومٞمف ىمٌؾ اًمّمالة شمقسم٦م اًمتل هل إصؾ.

خ٤مًمٗم٦م وم٢مظمقاٟمٙمؿ وإٓ ومٚمٞمًقا وؾمٞم٤مق اجلقاب ُمٗمٝمقم اعم، ـمٞم٥م: الشقخ

 سم٢مظمقاٟمٙمؿ.

 ُمش سم٥ًٌم إىم٤مم اًمّمالة.، وهذا صحٞمح سم٥ًٌم اًمتقسم٦م: اآلخر

وهٜم٤م  -ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م، يمٞمػ؟ ٕنف هق ًمًف ُمش ُمقوح ُمراده: الشقخ

 وم٢من مل ي١مشمقا اًمزيم٤مة وم٢من مل ي٘مٞمٛمقا اًمّمالة وي١مشمقا اًمزيم٤مة ومٚمٞمًقا سم٢مظمقاٟمٙمؿ. -احلج٦م

وشمٚمؽ ، وم٢من مل يتقسمقا ، ٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة شمقسم٦مسم٢مىم: ُم٤م هق ذم ىمٌؾ ىمقًمف: اآلخر

 إقمامل شمٌع.

 وم٢من مل يتقسمقا ومٚمٞمًقا سم٢مظمقاٟمٙمؿ.: إذًا سمٜم٘مقل، مجٞمؾ: الشقخ
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 ـمٌٕم٤ًم.: اآلخر

 وم٢من مل يتقسمقا ومل يّمٚمقا أخٞمًقا..، ـمٞم٥م: الشقخ

 هذا ُمّمػم اًمٌح٨م أظمر اًمكم شمٗمْمٚم٧م ومٞمف أؾمت٤مذٟم٤م.: اآلخر

أن اعم٘مّمقد وم٘مط اجلٛمٚم٦م : ]ٓ يٜمٌٖمل[ أن ٟم٘مقلٟمحـ : يٕمٜمل، إيف ٟمٕمؿ: الشقخ

إذا ، اعمجٛمققم٦م هذه، وإٟمام اًمتقسم٦م وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة، وهل اًمتقسم٦م، إومم

ومٝمؿ : ًمٙمـ هذه اإلظمقة اعمٜمٗمٞم٦م هذه هل إظمقة ُمٓمٚم٘م٦م أي، اٟمتٗم٧م ي٤ًموي ٟمٗمل اإلظمقة

اعمٜمٗمل إظمقة ومٌٞمٙمقن ، ُمنميمقن يمام يم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ أم سم٘مدر ُم٤م يٜم٘مّمقن شمٜم٘مص اإلظمقة

ٟمٗمل اًمٙمامل وًمٞمس ، «ٓ إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف وٓ ديـ عمـ ٓ قمٝمد ًمف»اًمٙمامل يمٜمٗمل 

 ٟمٗمل اًمّمح٦م.

ذم اًمٗم٘مرة إظمػمة هذه أضم٧ٌم قمـ اؾمتدٓهلؿ ُمـ اًمًٜم٦م وهق : إذاً : مداخؾة

سملم اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة وأن اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م »: ىم٤مل طىمقهلؿ أن اًمٜمٌل 

 أن هذه إطم٤مدي٨م ًمٞم٧ًم قمغم فم٤مهره٤م؟ «ة ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمروسمٞمٜمٝمؿ اًمّمال

 طَمٚمَّٝم٤م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف.، يمٗمر دون يمٗمر، ـمٌٕم٤مً : الشقخ

 ـمٞم٥م إذا ومٞمف يمالم زي٤مدة سمٞم٤من ذم هذا؟: مداخؾة

 طمًٌؽ هذا إُمر.: الشقخ

وي٘مقًمقن أجْم٤ًم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م أىمقال اًمّمح٤مسم٦م ي٘مقل أُمػم قمٛمر : مداخؾة

، اًمٜمّمٞم٥م: واحلظ (1)شٓ طمظ ذم اإلؾمالم عمـ شمرك اًمّمالة»:  قمٜمفاخلٓم٤مب ريض اهلل

هذا ىمقل قمٛمر ، ومٞمٙمقن قم٤مُم٤ًم ٓ ٟمّمٞم٥م ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم، وهق هٜم٤م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل

 أوهؾ يّمح هذا آؾمتدٓل؟، سمـ اخلٓم٤مب ُم٤م اجلقاب قمٚمٞمف

سمس ُم٤م أدري إذا يم٤من ، واهلل ُم٤م... أؾمتحي هق ُمقضمقد ذم اًمؽمهمٞم٥م: الشقخ

ًمٙمـ ٓ أدري إذا ، ُمقضمقد ذم اًمؽمهمٞم٥م: أىمقل، ُم٤م أىمدر أؾمتحي أن، حٞمحهمػم ص

                                                           

 ش.6491» رىمؿش 3/366» اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل وؾمٜمـش 1رىمؿ» اًمدارىمٓمٜمل ؾمٜمـ (1)
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 يم٤من صحٞمح٤ًم أو ٓ.

، وٓ ديـ، ُم٤م هق اًمٗمرق ُمثؾ ٓ إيامن …... هذا ٓ خيرج قمـ اًمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ 

 وٓ طمظ.

هذا يمالم ، أريد أوٞمػ شمْمٞمٗمقا قمغم ُم٤م ؾمٌؼ أن هذا ٟمٙمرة شمٗمٞمد اًمِمٛمقل: يٕمٜمل

، يٙمقن هٜم٤مك أدًم٦م شمْمٓمرٟم٤م إمم شم٘مٞمٞمد هذه اًمدًٓم٦م ًمٙمـ هذا طمٞمٜمام ٓ، قمريب صحٞمح

، وإٓ إذا أظمذٟم٤م ٓ إيامن وٓ يدظمؾ اجلٜم٦م و.. و.. وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمرات هذه

، ًمٙمـ طمٞمٜمام يْمؿ إمم ُمثؾ هذا اًمٜمص ٓ ؾمٞمام وهق ُمقىمقف، ظمرضمٜم٤م سمٛمذه٥م اخلقارج

أن ٓ إهل  إذا وؿ إًمٞمف إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م إصم٤ٌمت اإليامن عمـ يِمٝمد، وًمٞمس سمٛمرومقع

طمٞمٜمئذ ٟمْمٓمر أن ٟم٘مقل أن ، وأنف يٜمجق ُمـ اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر، إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل

، هذا آصٓمالح اًمٕمٚمٛمل اًمٗم٘مٝمل ُمـ طمٞم٨م أن هذا ٟمٙمرة ُمٜمٗمٞم٦م وهل شمٗمٞمد اًمِمٛمقل

: أُم٤م إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم إدًم٦م إظمرى ومحٞمٜمئذ ٟم٘مقل، هذا إذا ٟمٔمرٟم٤م ٟمٔمرة ظم٤مص٦م هبذا اًمٜمص

ٓ طمظ يم٤مُماًل يمام ىمٚمٜم٤م أجْم٤ًم : أي، ٓ إيامن وٓ ديـ وٟمحق ذًمؽ ٓ طمظ يمٛمثؾ ىمقًمٜم٤م ذم

 ذم اإلظمقة.

 ٓ إظمقة يم٤مُمٚم٦م.: مداخؾة

 ٟمٕمؿ.: الشقخ
ؿمٞمخٜم٤م... ذم اعمقـم٠م ُمقـم٠م حيٞمك اًمٚمٞمثل قمـ ُم٤مًمؽ طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ قمـ : مداخل آخر

هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أبٞمف أن اعمًقر سمـ خمرُم٦م أظمؼمه أنف دظمؾ قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

... وٓ طمظ ذم ، اًمتل ـمٕمـ ومٞمٝم٤م وم٠مج٘مظ قمٛمر ًمّمالة اًمّمٌح وم٘م٤مل قمٛمر ٟمٕمؿ ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م

 اإلؾمالم عمـ شمرك اًمّمالة.

 يم٠منف ذم اًمٌخ٤مري هذا.: الشقخ

أن٤م ُم٤م طمٌٞم٧م أىمقل إٟمف ذم اًمٌخ٤مري واهلل وىمع ذم ىمٚمٌل أنف ذم اًمٌخ٤مري : اآلخر

وًمٙمٜمف ُم٤م ًمٙمـ ُم٤م طمٌٞم٧م أىمقل ٕنف ُم٤م أؿم٤مر ُمع اٟمف ُمـ قم٤مدشمف يِمػم وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل 

 أؿم٤مر.
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 صحٞمح هذا.: الشقخ

 ٟمٕمؿ.: اآلخر

ويٙمقن اجلقاب أجْم٤ًم قمغم ىمقل قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ يم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل : مداخؾة

 اجلقاب ]ٟمٗمس اجلقاب[. … ط

، ]يمذًمؽ يذيمرون ُمـ إدًم٦م قمغم يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة[ اًمٜمٔمر اًمدىمٞمؼ أو اًمّمحٞمح 

 ىمٚمٌف طمٌف ُمـ ظمردل ُمـ هؾ يٕم٘مؾ أن رضماًل ذم: وم٠مُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح ومٞم٘م٤مل

، صمؿ حي٤مومظ قمغم شمريمٝم٤م هذا رء ٓ يٛمٙمـ، إيامن يٕمرف قمٔمٛم٦م اًمّمالة وقمٜم٤مي٦م اهلل هب٤م

ومقضمدهت٤م ٓ خترج ُمـ أىمقال ، وىمد شم٠مُمٚم٧م إدًم٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م ُمـ ي٘مقل أنف ٓ يٙمٗمر

أو ، أو أهن٤م ىمٞمدت سمقصػ يٛمتٜمع ُمٕمف شمرك اًمّمالة، أُم٤م أهن٤م ٓ دًمٞمؾ ومٞمٝم٤م أصالً : أرسمٕم٦م

هن٤م ىمٞمدت سمح٤مل يٕمذر ومٞمٝم٤م ُمـ شمرك هذه اًمّمالة أو أهن٤م قم٤مم ومتخّمص ذم أطم٤مدي٨م أ

 يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة.

 ـمٞم٥م هذا ؿمق؟: الشقخ

 اسمـ قمثٞمٛملم: مداخؾة

 يمقيس : الشقخ

 ٟمٕمؿ: مداخؾة

 هذا هق أول ُمـ خي٤مًمػ هذا اًمٙمالم.: الشقخ

 أول ُمـ خي٤مًمػ هذا اًمٙمالم.: مداخؾة

ٕنف : وُم٤م ىم٤مل ذم هذه اًمٗم٘مرة، خػاعم١مًمػ هق أول ُمـ خي٤مًمػ ُم٤م أ: الشقخ

وإٟمام ُمـ شمرك صالة صالشملم إمم ، اًمٌح٨م قمٜمدهؿ ًمٞمس ومٞمٛمـ مل يّمؾِّ ذم قمٛمره صالشم٤مً 

 …احلٜم٤مسمٚم٦م اًمكم سمٞمختٚمٗمقا قمـ اجلٛمٝمقر: ومٝمذا يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف احلٙمؿ يٕمٜمل، آظمره

 أن٧م ٓطمٔم٧م أول قم٤ٌمرشمف هؾ ُيْٕمَ٘مؾ؟

 ٟمٕمؿ.: مداخؾة
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 ُم٤مذا ىم٤مل؟: الشقخ

رضماًل ذم ىمٚمٌف طمٌف ُمـ ظمردل ُمـ إيامن يٕمرف قمٔمٛم٦م  هؾ يٕم٘مؾ أن: مداخل

 هذا رء ٓ يٛمٙمـ.، صمؿ حي٤مومظ قمغم شمريمٝم٤م، اًمّمالة وقمٜم٤مي٦م اهلل هب٤م

 وٓ ىمٌؾ اًمقوم٤مة؟، ُم٤م هق ُمٕمٜمك حي٤مومظ قمغم شمريمٝم٤م طمتك اًمقوم٤مة: الشقخ

 اًمٔم٤مهر ُمـ يمالُمف أنف ُم٤م صغم أبدًا.: مداخؾة

هؾ هق ،  يقُم٤ًم سمٙم٤مُمٚمفًمق ُم٤م صغم: يٕمٜمل، ومٚمٞمس هذا ىمقهلؿ، هذا هق: الشقخ

، ًمٖم٦م ؿمٕمري٦م، ُمًٚمؿ وٓ يم٤مومر؟ هق قمٜمدهؿ يم٤مومر ًمذًمؽ هذه سمٜمًٛمٞمٝم٤م ًمٖم٦م ظمٓم٤مسمٞم٦م

ًمٙمـ اًم٘مْمٞم٦م ُمش ىمْمٞم٦م ، أن٤م سم٘مقل ُمثٚمام هق سمٞم٘مقل ٓ يٕم٘مؾ، ًمألظمذ سم٠مخ٤ٌمب اًم٤ًمُمٕملم

وإن اًمرضمؾ ًمٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ »: اًم٘مْمٞم٦م يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم، ُمٕم٘مقل أو همػم ُمٕم٘مقل

ومٞمًٌؼ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م ، ن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م إٓ ذراعاًمٜم٤مر طمتك ُم٤م يٙمق

شمٞمؿ، ومٞمدظمٚمٝم٤م  .شوم٢مٟمام إقمامل سم٤مخلقا

ٟمٜم٤م ه١مٓء احلٜم٤مسمٚم٦م ُمش حمرريـ ُمذهٌٝمؿ ذم ُمقوقع : يٕمٜمل: الشقخ احل٘مٞم٘م٦م إظمقا

يمثػماً ُم٤م ؾمٛمٕمتٝمؿ يتحدصمقن ذم اإلذاقم٦م ُم٤م سمٞمقوحقا اعم٠ًمخ٦م شمقوٞمح٤ًم ، شم٤مرك اًمّمالة

وٓ سمؽمك مخس ، هؾ يٙمٗمر سمؽمك صالة واطمدة، ٤مُمٕملم ًمٙمالُمٝمؿيٗمٝمٛمف يمؾ اًمً

، وٓ وٓ إمم آظمره ُم٤م شمٗمٝمؿ أنف ُمـ هذا اعمقوقع إـمالىم٤مً ، صٚمقات ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م

ومٛمـ شمرك صالة ُمتٕمٛمدًا وم٘مد سمرئ٧م ُمٜمف ذُم٦م اهلل ، وإذا أرادوا أن يتٛمًٙمقا هبذه إدًم٦م

هلذه اًمٜمّمقص دون  صالة واطمدة سمتخرضمف سم٘مل قمـ اعمٚم٦م طم٥ًم ومٝمٛمف، ورؾمقًمف

يم٠من ي٘مقًمقا ، وإذا شمّمقرٟم٤م أو اومؽموٜم٤م أهنؿ ووٕمقا طمداً ، ُمراقم٤مة اًمٜمّمقص إظمرى

ُم٤م : ًمٙمـ إذا شمرك مخس صٚمقات يٙمٗمر ٟم٘مقل هلؿ، إذا شمرك صالة واطمدة ٓ يٙمٗمر: ُمثالً 

ًمذًمؽ اًم٘مْمٞم٦م ُم٤م سمِتِٜمَْحّؾ إٓ سمٛمذه٥م اسمـ : اًمدًمٞمؾ؟ وٓ يًتٓمٞمٕمقن إمم ذًمؽ ؾمٌٞمالً 

ُمـ شمرك صالة واطمدة ُمًتحاًل هل٤م ومٝمق ُمرشمد قمـ ، ويمٗمر اقمت٘م٤مدي يمٗمر قمٛمكم، قم٤ٌمس

ًمٙمـ ُمـ شمرك صالة واطمدة ُم١مُمٜم٤ًم هب٤م ُمٕمؽموم٤ًم سمت٘مّمػمه ُمع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٝمق ، ديٜمف

ٕنف هذا : قم٤ميص وُمرم وأُمره إمم اهلل قمز وضمؾ إن ؿم٤مء قمذسمف وإن ؿم٤مء قمٗمك قمٜمف
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َ ٓ َيْٖمِٗمرُ ▬: قمٛمؾ واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ـْ  إِنَّ اّللَّ َ
ِ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عم َأْن ُينْمَ

وُم٤م أدري ًمٞمش اعمِم٤مئخ هٜم٤مك ئمٚمقن يٙمررون هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم  [78: اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مءُ 

صالة : ووع اًمٜم٘م٤مط قمغم احلروف أن ي٘مقًمقا  -يمام ي٘م٤مل اًمٞمقم -اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل دون 

وطمٞمٜمام يدظمٚمقن ذم هذا ، مخس صٚمقات، صالة واطمدة ُم٤م سمتٙمٗمر، ٓ، واطمدة سمتٙمٗمر

وسم٤مًمت٤مزم ، ٕنف ٓ ؾمٌٞمؾ ًمقوع حتديد، اًمتٗمّمٞمؾ وهذا اًمتحديد يتٌلم وٕمػ ُمذهٌٝمؿ

 إذا ووٕمقا طمدًا ؾم٘مط اًمٙمالم اًمٜمٔمري اًمذي ىمرأتف قمٚمٞمٜم٤م آٟمٗم٤ًم.

 ش 11: 19: 31/ 171» «اهلدى واًمٜمقر»

بني ادرء »: طققلف يف  الرد عذ مـ اشتدل بتعريػ كؾؿة الؽػر

 عذ أن ادراد الؽػر الؽز «.وبني الؽػر.

هق ذيمرت اًمٞمقم اًمّمٌح ذم ٟم٘م٤مش قمـ ىمْمٞم٦م : آظمر ؾم١مال ي٤م ؿمٞمخ قمٜمدي: شمال

، شسملم اعمرء واًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة»: شم٤مرك اًمّمالة ذم طمدي٨م صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر

يم٤ًٌمب اعمًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف يمٗمر وهمػمه ُمـ : وذيمرت أن هٜم٤مك أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ومٞمٝم٤م

اًمتٕمريػ إٓ ذم ىمْمٞم٦م اًمّمالة ذم هذا  ـ(أخـ)ظ اًمٙمٗمر سمًمٙمـ مل يرد ًمٗم، إطم٤مدي٨م

 احلدي٨م.

 ٟمٕمؿ.: الشقخ

ذم اًمٚمٖم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م آؾمتٖمراق أم اًمٕمٝمد قمغم ُم٤مذا  «أل»ومٕمغم ُمٕم٤مين : مداخؾة

أو آؾمتٖمراق وم٢من ، ٟمخرضمف؟ أخٞمس اًمٙمٗمر اًمٕمٝمدي اًمذي هق اًمٙمٗمر اخلروج ُمـ اعمٚم٦م

ا احلدي٨م قمغم أن اًمٙمٗمر اعم٘مّمقد سمف ومٙمٞمػ يرد قمغم اعمًتدل هبذ، هذا أؿمد ذم احلج٦م

 هق اًمٙمٗمر إيمؼم؟

 واحلدي٨م ُم٤مذا ي٘مقل؟: الشقخ

 . «سملم اعمرء واًمٙمٗمر واًمنمك شمرك اًمّمالة»: مداخؾة

 وأجـ اًمتٕمريػ؟ آؾمتٖمراق واًمِمٛمقل أجـ؟: الشقخ
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هذا ًمٞمس ومٞمف ، هذا ذم يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر واًمنمك «سملم اًمٙمٗمر واًمنمك»: مداخؾة

 اؾمتٖمراق؟

.. ًمق أراد يمٗمًرا قمٛمٚمًٞم٤م ُم٤م خيتٚمػ اًمتٕمٌػم.ًمق يم٤من يم: الشقخ  ٗمًرا

ًمٙمـ ضمزاك اهلل ظمػًما ؾمٛمٕم٧م ًمؽ ذم يمالم ىمديؿ أنف دائاًم ي١مظمذ سم٤محلٙمؿ : مداخؾة

إذا يم٤من ُمثاًل.. ومٝمٜم٤م قمٜمدٟم٤م أن وم٘مد يمٗمر هذا ممٙمـ حيٛمؾ قمغم : يٕمٜمل، سم٤مٕقمغم وم٤مٕقمغم

دي٨م ٟمص قمٚمٞمف قمٚماًم سم٠منف ًمٞمس هٜم٤مك طم، ًمٙمـ أؾم٠مل أن اًمٙمٗمر واًمنمك، اًمٕمٛمكم

وم٠مٓ يٛمٙمـ آؾمتدٓل ، أنف اًمٙمٗمر أو اًمنمك إٓ ذم ىمْمٞم٦م شمرك اًمّمالة طاًمرؾمقل 

 سمف قمغم يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة يمٗمًرا اقمت٘م٤مدًي٤م؟

، أفمٜمؽ شمٕمٚمؿ أن إذا يم٤من احلدي٨م ًمف دًٓم٦م فم٤مهرة يٜمٍمف اًمذهـ إًمٞمٝم٤م: الشقخ

ًمٔم٤مهرة ومٝمٜم٤م وًمٙمـ إذا ىم٤مم ُم٤مٟمع ذقمل يٛمٜمع ُمـ أن يٜمٍمف اًمذهـ إمم هذه اًمدًٓم٦م ا

ُمثاًل ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة : يٕمٜمل، ي٠ميت ُم٤م يًٛمك سم٤مًمت٠مويؾ واًمتقومٞمؼ سملم إطم٤مدي٨م

وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤م إمم هذا  شوٓ ديـ عمـ ٓ قمٝمد ًمف، ٓ إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف»: واًمًالم

 ٕنف ٟمٗمك ُمٓمٚمؼ اإليامن؟: اإلـمالق أخٞمس يٕمٜمل ذًمؽ أنف يم٤مومر

 اإليامن هٜم٤م ٟمٙمرة.: مداخؾة

 ٟمٙمرة أٓ شمٗمٞمد اًمِمٛمقل؟ ،ٟمٕمؿ: الشقخ

 شمٗمٞمد اًمِمٛمقل سمغم.: مداخؾة

وٓ ديـ عمـ ، ٓ إيامن ُمٓمٚمً٘م٤م عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف، وم٢مًذا! ومٜمٗمك اإليامن ُمٓمٚمً٘م٤م: الشقخ

وًمٙمـ ح٤م اإلٟم٤ًمن جيٛمع سملم هذا ، ... اًمٌمء اًمٙمثػم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، ٓ قمٝمد ًمف

وقمغم هذا ، ـ يم٤مُماًل ٓ دي، ٓ إيامن يم٤مُماًل : يْمٓمر أن ي٘مقل، اًمٜمص وسملم ٟمص آظمر

ُمـ ؾمٛمع اًمٜمداء »: قمٜمد مجٝمقر إئٛم٦م طيمٛمثؾ ىمقًمف ، شم١موًم٧م يمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م

شمٙمقن : أي، هذا ٟمٗمل ًمٚمّمالة، ومال صالة ًمف (1)شومٚمؿ جي٥م ومال صالة ًمف إٓ ُمـ قمذر

ًمٙمـ اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٠من هذه اًمّمالة ُمع اجلامقم٦م ومريْم٦م ًمٙمـ ًمٞم٧ًم ، اًمّمالة سم٤مـمٚم٦م
                                                           

 ش.746رىمؿ» واًمؽمهٞم٥م ؽمهمٞم٥ماًم صحٞمح (1)
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يْمٓمرون أن يٗمنوا هذا احلدي٨م قمغم وقء ، اًمّمالة ذـًم٤م أو ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من

وًمٞمس ، صالة اجلامقم٦م شمٗمْمؾ صالة اًمٗمرد سمًٌع وقمنميـ درضم٦م، إطم٤مدي٨م إظمرى

وإٟمام اعم٘مّمقد اًمتذيمػم سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ، اًم٘مّمد أن هٜم٤م حترير اًم٘مقل سمٛمثؾ هذا احلدي٨م

ف اًمٕمٚمامء ذم ؾمٌٞمؾ اًمتقومٞمؼ سملم طمدي٨م يدل سمٔم٤مهره قمغم رء صمؿ ح٤م يْمٛمقن إًمٞم

إطم٤مدي٨م إظمرى يْمٓمرون أن خيرضمقا قمـ هذه اًمدًٓم٦م اًمٔم٤مهرة ويٗمٝمٛمقا أن 

 دًٓم٦م احلدي٨م قمغم وقء إطم٤مدي٨م إظمرى.

ُم٤م اًمذي يت٤ٌمدر  شٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ىمت٤مت»: ُمثاًل ، وُم٤م أيمثر إطم٤مدي٨م هبذا اًمّمدد

ًمٙمـ قمٜمدُم٤م شم٠ميت ًمألطم٤مدي٨م اًمتل شمٗمٞمد قمدم ظمٚمقد اعمًٚمؿ ، ًمٚمذهـ؟ ٓ يدظمؾ أبًدا

وأظمرضمقا ُمـ »: ويذيمر ُمثاًل طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م وٟمحق ذًمؽ، يم٤من قم٤مصًٞم٤م ذم اًمٜم٤مر ُمٝمام

ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م »: يمؾ هذه إطم٤مدي٨م ح٤م دمٛمع ُمع ُمثؾ طمدي٨م شاًمٜم٤مر ُمـ يم٤من ذم...

يْمٓمر أن يٗمٝمؿ احلدي٨م قمغم همػم اعمت٤ٌمدر إمم ، . إمم آظمره.أو ٟمامم أو ديقث أو شىمت٤مت

ٕنف ٓ يقضمد ذم اًمنميٕم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م أن : ىمد يٙمقن احلدي٨م اعمِمٝمقر هٙمذا، اًمذهـ

 وهق ي١مُمـ سم٠من هذا اًمٕمٛمؾ ]واضم٥م[.، اإلٟم٤ًمن يٙمٗمر سمؽمك قمٛمؾ

  «43: 18: 11ب/31»«رطمٚم٦م اًمٜمقر»

 رد صبفة حقل االشتدالل

 بحديث الشػاعة عذ عدم تؽػر تارك الصالة

ذم اًمرؾم٤مًم٦م ، شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة، قمٜمدي ؾم١مال يتٕمٚمؼ سم٘مْمٞم٦م اًمتٙمٗمػم: شمال

 طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة.: إظمػمة

 ٟمٕمؿ.: الشقخ

أقمٜمل احلدي٨م اًمذي هق طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ذيمر زم سمٕمض اإلظمقة إٟمف هٜم٤مك : ادؾؼل

خيرج ُمـ وضمدشمؿ ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ »: َيِرُد قمغم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمذي ذم آظمره

ُم٤ًم مل يٕمٛمٚمقا ، سمٕمد هذا: وىمقًمف، شإيامن يٕمٜمل سمٕمد ؿمٗم٤مقم٦م اهلل ورمح٦م اهلل خيرضمقا أىمقا
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77 

ُمثؾ اًمٚمٗمظ اًمذي ذم طمدي٨م ، مل يٕمٛمٚمقا ظمػماً ىمط: ىم٤مل هذا ظم٤مص٦م إظمػمة، ىمط ظمػماً 

ُمع أن اًمرضمؾ أتك ، أنف مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط: اًمذي ىمتؾ اح٤مئ٦م وم٘م٤مًم٧م ُمالئٙم٦م اًمٕمذاب

ُمع أن هذا اًمرضمؾ ، مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط: ومٝمذا يٕمٜمل إؿمٙم٤مل قمـ، شم٤مئ٤ًٌم وىمد قمٛمؾ ظمػماً 

يمٞمػ اجلقاب قمغم هذا ، وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل ُم١مُمـ سم٤مهلل ويِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل

اًمٖم٤مًم٥م اًمكم هق مل يٕمٛمؾ ظمػماً ، اإلؿمٙم٤مل؟ ٕهنؿ ىم٤مًمقا إٟمام هذا ظمرج خمرج اًمٖم٤مًم٥م

 ىمط.

 ؿمق ًمف قمالىم٦م سم٤معمقوقع؟: الشقخ

قمـ ىمْمٞم٦م أنف رد هذه اجلزئٞم٦م ذم أنف شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومر إذا ىمٚمٜم٤م إٟمف هذا ُم٤م : ادؾؼل

 شمرك اًمّمالة. يٜمٗمع اًمٕمٛمؾ ُمٕم٤مه اًم٤ٌمىمل إذا

ه١مٓء »: ؿمق قمالىمتف سمحدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمكم ذيمرٟم٤مه ٟمحٜم٤م إٟمف: أوًٓ : الشقخ

ٟمٜم٤م يم٤مٟمقا يّمٚمقن ويّمٛمقن ُمٕمٜم٤م سم٠من يِمٗمٕمقا  -قمز وضمؾ-ومٞم٠مذن اهلل ، إمم آظمره «إظمقا

 ُم٤م قمالىم٦م هذا احلدي٨م هبذا احلدي٨م.، صمؿ يِمٗمٕمقن ًمقضم٦ٌم أظمرى، ومٞمِمٗمٕمقا هلؿ، هلؿ

 أي يٕمٜمل ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه.، ؾ ظمػماً ىمطأنف مل يٕمٛم: يٕمٜمل ىمقًمف: ادؾؼل

: سمام يِم٤مء «مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط»: ظمٚمٞمف ي١مول احلدي٨م، ُم٤مزم وًمف ي٤م أظمل: الشقخ

 ٕنف ًمٞمس ُمقوققمٜم٤م أن ومٞمف.

 .آه: ادؾؼل

أذن  -قمز وضمؾ-ُمقوققمٜم٤م إٟمف هذا طمدي٨م صحٞمح وسيح أن اهلل : الشقخ

يم٤مٟمقا ، ـ يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿًمٚمٛم١مُمٜملم اًمّم٤محللم ُمـ أهؾ اجلٜم٦م سم٠من يِمٗمٕمقا إلظمقاهنؿ اًمذي

ومٞمًت٠مذٟمقن رهبؿ سم٠من يِمٗمٕمقا هلؿ ومٞم٠مذن ، يّمقُمقن ويّمٚمقن ًمٙمٜمٝمؿ ُم٤م ٟمراهؿ ُمٕمٜم٤م

ًمٙمـ ، ه٤مًمقضم٦ٌم ومٞمٝمؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا يّمقُمقن ويّمٚمقن، ظمرضم٧م أول وضم٦ٌم، هلؿ

صمؿ ، ارشمٙمٌقا ذٟمقسم٤ًم وم٤مؾمتح٘مقا هب٤م أن يدظمٚمقا اًمٜم٤مر وم٠مظمرضمقا سمِمٗم٤مقم٦م اًمّم٤محللم ه١مٓء

هذه اًمقضم٦ٌم إظمرى ًمٞمس ومٞمٝمؿ أوئلؽ اعمّمٚمقن أو ، رىي١مذن هلؿ سم٢مظمراج وضم٦ٌم أظم

ُم٤م قمالىم٦م طمدي٨م مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط : وم٠من٤م قمؿ أت٤ًمءل أن، ُمثؾ أوئلؽ اعمّمٚملم
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ؿمق ، ومل يٙمقٟمقا ُمـ اعمّمٚملم، هب١مٓء اًمذيـ أظمرضمقا سمِمٗم٤مقم٦م اًمّم٤محللم اًمِم٤مومٕملم

 وضمف اًمٕمالىم٦م؟

ًمٕمٚمف أنف اًمقضم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م وضمف اًمٕمالىم٦م أنف يٕمٜمل اًمٗمٝمؿ اًم٘م٤مئؿ قمٜمد ه١مٓء : ادؾؼل

ٓ ، أظمرضمقا ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة أو ُمث٘م٤مل ديٜم٤مر ٓ يٜمٗمل أهنؿ همػم ُمّمٚملم: أهنؿ

 يٜمٗمل أهنؿ

 دًمٞمٚمٜم٤م أن اًمذيـ يم٤مٟمقا يّمٚمقن أظمرضمقا أول وضم٦ٌم.، ٟمحـ ُمق هذا دًمٞمٚمٜم٤م: الشقخ

 هؾ يٜمٗمل...، وأظمريـ اًمكم سمٞمٜمٝمؿ، أجقه: ادؾؼل

ٟمٜم٤م يم٤مٟمقا يّمٚمقن : ٕنف اًمذيـ ىم٤مًمقا : ُم٤م ومٞمٝمؿ ُمّمٚملم ـمٌٕم٤مً : الشقخ ه١مٓء إظمقا

ومٚمام أذن هلؿ سم٠من ، وم٠مظمرضمقهؿ: أجش ومٕمٚمقا ًمف، ُمٕمٜم٤م ويّمقُمقن وُم٤م ٟمراهؿ ُمٕمٜم٤م

وًمذًمؽ أن٤م سمت٤ًمءل أجش ، يِمٗمٕمقا سمجامقم٦م صم٤مٟمٞم٦م ه١مٓء ًمٞمس ومٞمٝمؿ أوئلؽ اعمّمٚمقن

 قمالىم٦م هذا احلدي٨م سمذاك.

 إذًا هٜم٤م : ادؾؼل

اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ٟمحـ ٟمًتدل سم٤محلدي٨م قمغم أن اًمتّمٜمٞمػ واًمؽمشمٞم٥م هق : الشقخ

شم٤مرك اًمّمالة إذا يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم يمام ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤ًم ذم اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي واًمٙمٗمر 

وًمٞمس قمـ قمٜم٤مد ، إذا يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم سم٤مًمّمالة وًمٙمٜمف مل يٙمـ يّمكم يمًاًل أو قمٛمالً ، اًمٕمٛمكم

 أو إٟمٙم٤مر ومٝم١مٓء يِمٗمع هلؿ ومٞمِمٗمٕمقن ومٞمٝمؿ.

إٟمام اًم١ًمال أن شمقضمٞمف هذه اًمٕم٤ٌمرة سمحٞم٨م أنف ، اإلؿمٙم٤ملإذًا اٟم٘مٓمع قمٜمل : ادؾؼل

 مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط وٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ اعم١مُمـ.

 يم٤مُمؾ؟: ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ ُم١مُمـ: إيف أجش ُمٕمٜمك: الشقخ

 ٓ ؿمؽ.، ٓ: مداخؾة

ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ ُم١مُمـ ُمع اًم٤ًمسم٘ملم ، شم٤مرًة ٓ، شم٤مرًة سمغم: وأن٤م سم٘مقل: الشقخ

أُم٤م إذا ، طمًٜم٤مشمف قمغم ؾمٞمئ٤مشمف، أو قمغم إىمؾ رضمح٧م ؾمٞمئ٤مشمف قمغم، يم٤مُمالً إوًملم ُم١مُمٜم٤ًم 
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وم٢مذًا إن مل شمِمٛمٚمف ُمِمٞمئ٦م اهلل سم٤معمٖمٗمرة ، ًمف ؾمٞمئ٤مت إمم آظمره، يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ًمٙمـ ًمف ؾمقاسمؼ

ـْ ▬: -قمز وضمؾ-يمام ىم٤مل اهلل  َ
ِ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عم َ ٓ َيْٖمِٗمُر َأْن ُينْمَ إِنَّ اّللَّ

طمٞمٜمئٍذ يمام ، إن مل شمِمٛمٚمف ُمٖمٗمرة اهلل ومٞمدظمؾ اًمٜم٤مر ويٕمذب ُم٤م يِم٤مء [78: اًمٜم٤ًمء] ♂ءُ َيَِم٤م

أي شمٙمقن هذه ، «ُمـ ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل ٟمٗمٕمتف يقُم٤ًم ُمـ دهره»: ىمٚمٜم٤م ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ

أُمرت أن أىم٤مشمؾ »: يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م «إٓ سمح٘مٝم٤م»، اًمِمٝم٤مدة ُمش اًمِمٝم٤مدة سمٛم٘متْمٞم٤مهت٤م

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمٕمّم٤مة ومتٜمجٞمٝمؿ ، ١مُمٜملم اًمٙم٤مُمٚملمهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم «اًمٜم٤مس

أي مل يٙمـ هٜم٤م ، وهذا هق أىمؾ ذرة إيامن، هذا هق اإليامن، ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل

هذه احل٘مقق إذا اًمتزُمٝم٤م ، يٕمٜمل اًمتزام حل٘مقق ؿمٝم٤مدة ٓ إهل إٓ اهلل وحمٛمد رؾمقل اهلل

، ىمد يدظمٚمٝم٤م سمٕمد احل٤ًمب، وًملماإلٟم٤ًمن ىمد يدظمؾ اجلٜم٦م شمراٟمزي٧م ُمع اًم٤ًمسم٘ملم إ

 وًمٙمٜمف ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر إمم آظمره. ، ويٙمقن احل٤ًمب ٟمقع ُمـ اًمٕمذاب

أُم٤م إذا اومؽموٜم٤م أؿم٘مك اًمٜم٤مس ُم٤مت وهق يِمٝمد أن ٓ ، ومٝمٜم٤مك اعمٝمؿ يٕمٜمل درضم٤مت

ومحٞمٜمام ، ومٝمذه اًمِمٝم٤مدة شمٜمٗمٕمف وخترضمف وٓ دمٕمٚمف ُمـ اعمخٚمديـ ذم اًمٜم٤مر، إهل إٓ اهلل

اًمٙمٗمر ُم٤م هق؟ ٓ ، ُم٤م هق اًمٙمٗمر، أي ُمرشمد قمـ ديٜمف، ّمالة يم٤مومرٟمحـ ٟم٘مقل إٟمف شم٤مرك اًم

يٛمٙمـ أن أتّمقر قم٤مح٤ًم طم٘م٤ًم ٓ يقاومؼ قمغم هذا اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي اؾمتٗمدٟم٤مه ُمـ ؿمٞمخل 

ٓ سمد ُمـ هذا ، يمٗمر قمٛمكم ويمٗمر اقمت٘م٤مدي، اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م

وم٤مًمذيـ يٙمٗمرون ،  سمدوإٓ أخحؼ ُمـ ٓ يتٌٜمك هذا اًمت٘مًٞمؿ سم٤مخلقارج وٓ، اًمت٘مًٞمؿ

، شم٤مرك اًمّمالة ًمٞمس قمٜمدهؿ طمج٦م إـمالىم٤ًم ىم٤مـمٕم٦م ذم اعمقوقع ؾمقى فم٤مهر ٟمّمقص

ومال سمد ُمـ ، ـمٞم٥م هذه اًمٔمقاهر ُمـ اًمٜمّمقص ُمٕم٤مرو٦م سمٔمقاهر ُمـ ٟمّمقص أظمرى

ُمٕمؽموم٤ًم ، ٟمقومؼ ُمـ شمرك اًمّمالة ُم١مُمٜم٤ًم هب٤م ُمٕمؽموم٤ًم سمنمقمٞمتٝم٤م، ومٌامذا ٟمقومؼ، اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م

ومٝمق سمال ؿمؽ يقُم٤ًم ،  ُمع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم إو٤مقمتف إي٤مه٤مذم ىمرارة ٟمٗمًف سم٠منف ُم٘مٍم

أُم٤م أن ٟمًقي سملم هذا وسملم ذاك اعمنمك اًمذي ٓ يٕمؽمف ٓ سمّمالة ، ُم٤م خيرج ُمـ اًمٜم٤مر

اعمنمك ، وٓ سمزيم٤مة يٕمٜمل أن٤م ُمًتٖمرب ضمدًا يمٞمػ سملم ُمـ يمٗمره يمٗمر اقمت٘م٤مدي وقمٛمكم

ً اقمت٘م٤مدي٤ًم وقمٛمٚمٞم٤مً  اإلؾمالُمٞم٦م سمحذاومػمه٤م وُمٜمٝم٤م  هق يٜمٙمر اًمنميٕم٦م: أي، يم٤مومر يمٗمرا

وهٜم٤مك ُمًٚمؿ وىمد ، ومٝمق إذًا يم٤مومر يمٗمر اقمت٘م٤مدي ويمٗمر قمٛمكم، اًمّمالة ومٝمق إذًا ٓ يّمكم

، يمٞمػ ٟم٘مقل هذا يمٝمذا، يّمكم أطمٞم٤مٟم٤ًم يمام هق اًمقاىمع ذم يمثػم ُمـ اعمٌتٚملم سمؽمك اًمّمالة
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ٛمد رؾمقل هذا اعمنمك ٓ يِمٝمد سمـ ٓ إهل إٓ اهلل حم، هذا خي٤مًمػ هذا مت٤مُم٤ًم ذم اًمٕم٘مٞمدة

أُم٤م هذا اعمًٚمؿ اًمٗم٤مؾمؼ اخل٤مرج قمـ ـم٤مقم٦م ، ٓ ي١مُمـ سمذًمؽ يمٚمف، وٓ سمٚمقازُمٝم٤م، اهلل

ومٝمق يِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن ، اهلل وقمـ ـم٤مقم٦م رؾمقل اهلل خي٤مًمٗمف خم٤مًمٗم٦م ضمذري٦م

، همٚمٌف طم٥م اح٤مل، وًمٙمـ همٚمٌف هقى اًمٜمٗمس، وي١مُمـ سمٙمؾ ًمقازُمٝم٤م، حمٛمدًا رؾمقل اهلل

ًمٙمٜمٝم٤م ، ٕم٤مذير ًمٞم٧ًم ُمٕم٤مذير ًمف شمِمٗمع ذم أن يؽمك اًمّمالةُمـ ُم، همٚمٌف ووو إمم آظمره

، ًمٙمٜمل ىمٍمت، إٟمف أن٤م آُمٜم٧م سم٤مهلل ورؾمقًمف، ُمٕم٤مذير شمِمٗمع ًمف قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 سمال ؿمؽ أنف فمٚمؿ وأنف ُمٞمزان ضم٤مئر همػم قم٤مدل. ، وم٤مًمتًقي٦م سملم هذا وهذا

ٚم٦ًم هذا ُمع إدًم٦م إظمرى اًمٙمثػمة واًمٙمثػمة ضمدًا اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ذم اجل

ٕنف : ُمش ُمٕمٜم٤مه٤م يٕمٜمل ارشمد قمـ ديٜمف شُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر»: أنف ُمرد، اًم٤ًمسم٘م٦م

ُمثؾ هذا اًمتٕمٌػم يمثػم ، ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد يمٗمر ُمش ُمٕمٜم٤مه٤م إٟمف ارشمد قمـ ديٜمف

ُمـ »: ومام اًمذي حيٛمٚمٜم٤م قمغم أن ٟمٗمن، -قمٚمٞمف اًمًالم-ويمثػم ضمدًا ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل 

ُم٤م ارشمد قمـ  شُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد يمٗمر»، ارشمد قمـ ديٜمف: أي ششمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر

ُمـ شمرك »: هذا وهذا ىمد يٚمت٘مٞم٤من وىمد خيتٚمٗم٤من ويٗمؽمىم٤من: ديٜمف؟ ُم٤م هق؟! أن٤م سم٘مقل

ضمحقدًا  شُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد يمٗمر»، ضمحقدًا وم٘مد ارشمد قمـ ديٜمف شاًمّمالة وم٘مد يمٗمر

ُمٕمؽموم٤ًم سم٠منف شمرك  شيمٗمرُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد »، هلذا احلٙمؿ أخحؼ سم٤مٕول أي ومٝمق يم٤مومر

 شُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل»، ومٝمذا ٓ ٟمٚمح٘مف سم٤مًمٙم٤مومر، اًمّمالة طمرام وٓ جيقز ويمٗمر قمٛمكم

، ـمٞم٥م ُمق ذيمرٟم٤مك؟ أي واهلل همٚم٧ٌم قمكم اًمٕم٤مدة، ُمٕمذرًة أن٤م ُم٤م أقمرف هذا، قمز وضمؾ

ً اقمت٘م٤مدي٤مً  وم٤مٕطم٤مدي٨م واًمٜمّمقص يمٚمٝم٤م ، هذا يٙمٗمر يمٗمر قمٛمكم، هذا ٓ يٙمٗمر يمٗمرا

وشمْمٓمرٟم٤م اوٓمرارًا ومٙمري٤ًم قم٘مدي٤ًم أنف ُم٤م ٟم٘مع ذم طمٞمص ، سمٕمضشمتج٤موب سمٕمْمٝم٤م ُمع 

، هق ي١مُمـ سم٠منف هذا ذيٕم٦م اهلل، وهٜم٤م ُم٤م ارشمد قمـ ديٜمف، هٜم٤م يمٗمر ارشمد قمـ ديٜمف، سمٞمص

ً قمٛمٚمٞم٤ًم إمم آظمر ُم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ  -قمز وضمؾ-وهقن ٓ يَمَٗمَر يٕمٜمل قمَم اهلل  ويمٗمر يمٗمرا

 أؿمٞم٤مء يمثػمة ويمثػمة ضمدًا.

رسمط سمٛمقوقع طمدي٨م ، إٟمف هذا مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط: وًمذًمؽ وم٠من٤م اؾمتٖمرسم٧م ىمقًمؽ

اًمذي يِمٕمرٟم٤م ، ٓ ٟمحـ ٓطمٔمٜم٤م اًمتّمٜمٞمػ اعمذيمقر ذم هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح، اًمِمٗم٤مقم٦م
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دظمٚمقا اًمٜم٤مر ًمٞمس سم٥ًٌم شمريمٝمؿ ، مت٤مُم٤ًم أن هٜم٤مك ُمٕمذسملم ذم اًمٜم٤مر يم٤مٟمقا ُمّمٚملم أظمرضمقا 

اًمٜم٤مر يمام ضم٤مء ذم ومدظمٚمقا ، وإٟمام ىمد يزين ىمد ينق ىمد ي٠ميمؾ اًمرسم٤م إمم آظمره، ًمٚمّمالة

، ًمٙمـ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يم٤مٟمقا ُمع اعمّمٚملم، سمٕمض إطم٤مدي٨م سمذٟمقب اضمؽمطمقه٤م

ٟمٜم٤م اًمذيـ يم٤مٟمقا : وًمذًمؽ إظمقاهنؿ اعمّمٚمقن اًمّم٤محلقن ىم٤مًمقا  ي٤م رسمٜم٤م ٓ ٟمرى ُمٕمٜم٤م إظمقا

: ىم٤مًمقا ، شمٗمْمؾ وأُمرهؿ سم٠من يِمٗمٕمقا ومِمٗمٕمقا هلؿ -قمز وضمؾ-وم٤مهلل ، يّمٚمقن ُمٕمٜم٤م

ٟمٜم٤م وم٠مظمرضمقا ُمـ ، ذم إوًملم يّمٚمقن ُمٕمٜم٤م ويّمقُمقن ُم٤م ذيمروا يمام ذيمروا، إظمقا

هذا اًمتّمٜمٞمػ هق اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ٟمحت٩م سم٤محلدي٨م ، وهٙمذا، وم٠مظمرضمقهؿ، قمرومتؿ ُمٜمٝمؿ

ًمٙمـ ، قمٜمدٟم٤م أؿمٞم٤مء يمثػمة ويمثػمة ضمداً ، وٟمحـ مل ٟمٙمـ ُمـ ىمٌؾ ٟمحت٩م هبذا احلدي٨م

٠مخ٦م أووح عمـ يم٤من هم٤موماًل إٟمف هذه اعمً، احلدي٨م هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ضم٤مء ٟمقرًا قمغم ٟمقر

ويٙمٗمل ذم ذًمؽ أن شمٕمٚمٛمقا أن مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ، ومٞمٝم٤م همٚمق ُمـ سمٕمض اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء

اعمجتٝمديـ طمتك اإلُم٤مم أمحد طمتك اإلُم٤مم أمحد اًمذي يٜم٥ًم إًمٞمف اًم٘مقل سمتٙمٗمػم شم٤مرك 

 ذم رواي٤مت يمثػمة أن٤م ذيمرهت٤م أفمـ ذيمرهت٤م ذم يمت٤ميب. ُمق هٞمؽ.، اًمّمالة يمًالً 

 صحٞمح. : مداخؾة

ُمتك ي١مُمـ ُمتك ، ق يم٤من هذا ُمرشمد قمـ ديٜمف سمؽمك اًمّمالةًم: ومٞم٘مقًمقن: الشقخ

ٓ هق سمٞم٘مقل ي٠مُمره سم٘مْم٤مء ، يًٚمٛمقا إذًا إذا يم٤من ارشمد قمـ ديٜمف ٓ سمد أن جيدد إيامٟمف

أنف إذا يم٤من قمٜمده قمٛمؾ ، طمتك أذيمر ذم رواي٦م وأن٤م أنًك يمثػماً ، اًمّمالة وسمس يٕمٜمل

هذا ، يتٗمرغ هل٤م سمف يًٛمح ًمف سم٠من يؽمك اًمّمالة أي ىمْم٤مءه٤م طمٞمٜمام، ُمْمٓمر يٕمت٤مش

وًمذًمؽ وم٠من٤م أرى أنف اعم٠ًمخ٦م أظمذت سمٌمء ُمـ اًمِمدة أيمثر ُمـ ، اإلُم٤مم أمحد إُم٤مم اًمًٜم٦م

 ، اًمالزم

ًمٙمـ أريد شمٕم٘مٞم٤ًٌم ، وأفمـ هذا واهلل أقمٚمؿ اعمِمٝمقر قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م هذا اًم٘مقل: شقرة

 قمغم ؾم١مال إخ قمٌد اهلل.

 أبق قمٌد اًمرمحـ.: الشقخ

أوًٓ اًمٕمذاب اًمذي يٛمس أوئلؽ اًمٕمّم٤مة ممـ مل أبق قمٌد اًمرمحـ أىمقل سم٠منف : شقرة
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آظمر ، وٓ ٟمٕمرف يمؿ يٛمٙمثقن، هٜم٤مك ـمٌٕم٤ًم اًمٕمذاب ُمتٗم٤موت ذم درضم٤مشمف، يٜم٩م ُمـ اًمٜم٤مر

ومٞم٤م شمرى يٕمٜمل أوًٓ هذا اًمٕمذاب اًمذي ُمس ، ُمـ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر يمؿ يٛمٙم٨م ذم اًمٕمذاب

 أوئلؽ رسمام يٌ٘مك أو يٛمتد إمم وىم٧م ـمقيؾ ضمدًا ٓ يدرى

 أطم٘م٤مسم٤مً : الشقخ

قمٚمٞمف -أو اًمرؾمقل ، ُم٤م طمدد ًمٜم٤م اًمقىم٧م -قمز وضمؾ-ٕن اهلل : أطم٘م٤مسم٤مً : قرةش

، ُم٤م طمدد ًمٜم٤م إزُمٜم٦م اًمتل يتٗم٤موت ومٞمٝم٤م اخل٤مرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر هب٤م أبداً  -اًمّمالة واًمًالم

وهؿ آظمر ُمـ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ، ومٚمذًمؽ ه١مٓء اًمذيـ ذاىمقا ُمس اًمٜم٤مر قمٞم٤مذًا سم٤مهلل

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.، وًٓ أ، أٓ يٙمٗمٞمٝمؿ ذًمؽ اًمٕمذاب، اعم١مُمٜملم

 آُملم.: الشقخ

أم ٟمرضمق ، يٕمٜمل هؾ ٟم٘مقل سم٠من ختٚمٞمد ه١مٓء ذم اًمٜم٤مر هق اًمذي ٟمرضمقه هلؿ: شقرة

واًمِمٝم٤مدة يمام ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م ، ًمٚمذيـ ي٘مقًمقن ٓ إهل إٓ اهلل ُم٤م ٟمرضمق عمـ يٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدة

ّم٤ًم هب٤م ىمٚمٌف ُمـ ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل ظم٤مًم»: -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم-يٙمٗمل أهن٤م يمام ىم٤مل 

أُم٤م اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢من سمروف ، هذه واطمدة، شيقُم٤ًم ُمـ دهره»أو  شٟمٗمٕمتف يقُم٤ًم ُمـ اًمدهر

، ًمٙمـ أن٤م أىمقل طمتك يٕمٜمل سمّمقرة خمتٚمٗم٦م أو سمٚمٗمظ آظمر، ؿمٞمخٜم٤م أؿم٤مر إمم هذه اعم٠ًمخ٦م

أي مل يٕمٛمؾ قمٛماًل ص٤محل٤ًم همػم ٓ إهل ، اًمذي مل يٕمٛمؾ ظمػماً ، سم٠من اًمذي مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط

ٕنف هل ًم٤ًمٟمف ، ومال إهل إٓ اهلل هل اًمٕمٛمؾ اًمذي ٟمٗمٕمف وهل اًم٘مقل اًمذي ىم٤مًمف، اهلل إٓ

قمٚمٞمف اًمّمالة -ًمٙمـ اًمرؾمقل ، وىمٚم٥م يٕمت٘مد ومٝمق قمٛمؾ أجْم٤مً ، يتحرك هب٤م ومٝمق قمٛمؾ

أي ُمـ إقمامل اًمتل يم٤من يٕمٛمٚمٝم٤م ؾم٤مئر ، أراد أنف مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط -واًمًالم

 اعم١مُمٜملم.

 ُم٘متْمٞم٤مهت٤م.: مداخؾة

وٟمحـ ، ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا احل٘مٞم٘م٦م، ْمٞم٤مهت٤م ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤مُم٘مت: شقرة

إذا ، ٕنف يمؾ ُمًٚمؿ ُمٕمرض ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م: اعمًٚمٛملم ـمٌٕم٤ًم ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٗمرـمقا 

أو هذه ، اٟمتٙمس أُمره ذم أول قمٛمره ذم وؾمٓمف ذم آظمره أٓ يٌ٘مك ًمف إٓ هذا اًمذي ي٘مقًمف



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ٓ إهل إٓ اهلل أن : ٙمٞمػ ٟمرى عمـ ي٘مقلوم، ٓ إهل إٓ اهلل: اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ي٘مقهل٤م وهل

 أو ُمـ جيحده٤م هل أصاًل.، ٟمًقي سمٞمٜمف وسملم ُمـ ي٘مقل همػمه٤م أو ُمـ جيحده٤م طم٘مٝم٤م

ٟمحـ اؾمتثٞمٜم٤م ًمٗمظ ، هذه اًمزي٤مدة.. يٕمٜمل إظمػمة مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط: مداخؾة

 أٓ شمٙمٗمل وطمده٤م ًمرد احلٙمؿ سمٙمٗمر شم٤مرك اًمّمالة؟، اإليامن اًمذي هق واًمِمٝم٤مدة

 ٗمل ُمـ ـمريؼ دًٓم٦م اًمٕمٛمقم.يٙم: الشقخ

 يٕمٜمل يمٞمػ ؿمٞمخٜم٤م هذا. ، ه٤مه: مداخؾة

هال ٟمحٜم٤م طمًٌام ذح إؾمت٤مذ أبق ُم٤مًمؽ مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط ، مل يٕمٛمؾ ىمط: الشقخ

 اؾمتثٜمٞمٜم٤م ٟمحـ.

 أجقه وهذا يٛمٙمـ يٙمقن اؾمتثٜمل أجْم٤ًم..: مداخؾة

 ٟمص ذم اعمقوقع.، أُم٤م طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ظم٤مص، قمروم٧م يمٞمػ: الشقخ

مل يٕمٛمؾ : ًمٕمؾ ذم زي٤مدة ذم ُمًٜمد أمحد ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ،أؾمت٤مذ: مداخؾة

 ظمػماً ىمط إٓ اًمتقطمٞمد.

 هذا هق.: الشقخ

 هبذا اًمٜمص ضم٤مءت. : مداخؾة

 ٟمٕمؿ.: الشقخ
اإلؿمٙم٤مل.. ؿمٞمخٜم٤م هٜم٤م هذا اًمٚمٗمظ اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف أظمقٟم٤م أبق قمٌد : عيل حسن

ل هب٤م أهؾ اًمًٜم٦م أصؾ ُمـ إصقل اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل اؾمتد شمل يٕمٛمٚمقا ظمػماً ىمط»: اًمرمحـ

قمغم ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م دمٞم٥م قمغم اإلؿمٙم٤مل ُمـ أصٚمف أن أقمامل اجلقارح ًمٞم٧ًم ذط صح٦م 

 وًمٙمٜمٝم٤م ذط يمامل، ذم أصؾ اإليامن

 ٟمٕمؿ، يمامل اإليامن: الشقخ

 هذا أطمد إدًم٦م قمغم ذًمؽ.، ُمـ ذط يمامل اإليامن: عيل حسن
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 صحٞمح.: الشقخ

شمٗمْمٚمتؿ سم٢مؿم٤مرة هم٤مًمٞم٦م ، سمٕمديـ ٟم٘مٓم٦م صم٤مٟمٞم٦م ؿمٞمخٜم٤م، هذا ٟم٘مٓم٦م أومم: عيل حسن

أوئلؽ اًمذيـ ٓ يٗمرىمقن سملم اًمذي قمٜمده إيامن سم٤مًمّمالة ، قمزيزة ُمٜمٙمؿ ذم اًمتٗمريؼ

أن٤م أىمقل هذه ٟم٘مٓم٦م ، واًمذي قمٜمده ضمحقد وإٟمٙم٤مر ًمألًمقهٞم٦م ويمذا، وسم٤مًمت٤مزم اًمتقطمٞمد

 وهٜم٤م ُمٚمحظ اضمتٝم٤مدي أرضمق ُمٜمٙمؿ شم٘مقيٛمل ومٞمٝم٤م.، ؿمٞمخٜم٤م

 شمٗمْمؾ.: الشقخ

يٙمقن ىمقهلؿ سمٕمدم اًمتٗمريؼ هذا ؾم٤ًٌٌم ذم أن  إٟمف ه١مٓء خيِمك أن: عيل حسن

ٕن يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد هل إؾم٤مس اًمذي شم٘مٌؾ : جيٕمٚمقا اًمّمالة أهؿ ُمـ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

 وًمٞمس اًمٕمٙمس.، حتتف اًمّمالة

 مت٤مم.: الشقخ

 وم٘مط.: عيل حسن

 مت٤مم. يٕمٓمٞمؽ اًمٕم٤مومٞم٦م.: الشقخ

 اهلل ي٤ٌمرك ومٞمؽ.: عيل حسن

 اًمَِّذي َهدَ ▬: الشقخ
ِ
َّ
ِ
ُ احْلَْٛمُد ّلل  ♂اَٟم٤م هِلََذا َوَُم٤م يُمٜم٤َّم ًمِٜمَْٝمَتِدَي ًَمْقٓ َأْن َهَداَٟم٤م اّللَّ

 .[73: إقمراف]

 ش11: 44: 17/ 673»وش 11: 13: 47/ 674»شاهلدى واًمٜمقر» 

 بقان ضعػ أحد أدلة كػر تارك الصالة

سمًٌع  طأوص٤مين ظمٚمٞمكم رؾمقل اهلل : قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

وٓ ، أو صٚمٌتؿ، أو طمرىمتؿ، وإن ىمٓمٕمتؿ، يمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤مً ٓ شمنم»: وم٘م٤مل: ظمّم٤مل

وٓ شمريمٌقا اعمٕمّمٞم٦م ، ومٛمـ شمريمٝم٤م ُمتٕمٛمدًا وم٘مد ظمرج ُمـ اعمٚم٦م، شمؽميمقا اًمّمالة ُمتٕمٛمديـ

 .«وٕمٞمػ» احلدي٨م. ش..وٓ شمنمسمقا اخلٛمر وم٢مهن٤م رأس اخلٓم٤مي٤م يمٚمٝم٤م، وم٢مهن٤م ؾمخط اهلل
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ذم  حمٛمد سمـ ٟمٍمرواه اًمٓمؼماين و: شاًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»ذم  ]ىم٤مل اعمٜمذري

 : ومٕمٚمؼ اإلُم٤مم ىم٤مئاًل[» سم٢مؾمٜم٤مديـ ٓ سم٠مس هبام شيمت٤مب اًمّمالة»

ٓ : ىم٤مل اًمذهٌل ،مه٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ ذيحإٟمام هق إؾمٜم٤مد واطمد! وومٞمف قمٜمد: ىمٚم٧م

وومٞمف اًمرد قمغم ُمـ اطمت٩ّم سم٤محلدي٨م قمغم  ،ش1991»يٕمرف! وهق خمرج ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م 

 شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل.

 «411/ 1» «ًمؽمهٞم٥ماًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م وا»

 الؽػر عؾقف خيشك الصالة تارك

 وسملم اًمرضمؾ سملم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٙمٗمر قمٚمٞمف خيِمك وشم٤مريمٝم٤م

 . م شاًمّمالة شمٚمؽ اًمٙمٗمر

 ش.صحٞمح إؾمٜم٤مده»: اعمٜمذري ىم٤مل. شأذك وم٘مد شمريمٝم٤م وم٢مذا»: اًمٓمؼمي اهلل ه٦ٌم زاد

: ت ن طمؿش »يمٗمر وم٘مد شمريمٝم٤م ومٛمـ اًمّمالة وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمٜم٤م اًمذي اًمٕمٝمد»: ط وىم٤مل

 ش.اًمت٤مج ٟم٘مد» وراضمعش صح: ُمس صح

 همػم يمٗمر شمريمف إقمامل ُمـ ؿمٞمئ٤م يرون ٓ ط حمٛمد أصح٤مب يم٤من وًمذًمؽ

 أيب سمذيمر احل٤ميمؿ ووصٚمف. سمف اًمت٤مسمٕمل اًمٕم٘مٞمكم ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد قمـش ت. »اًمّمالة

 فقمٚمٞم ىم٤مل اعمنميملم يم٤ٌمر ُمع اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم حينم وًمذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق. ومٞمف هريرة

 مل وُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وٟمج٤مة وسمره٤مٟم٤م ٟمقرا ًمف يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م طم٤مومظ ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة

 وومرقمقن ىم٤مرون ُمع اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ويم٤من ٟمج٤مة وٓ سمره٤من وٓ ٟمقر ًمف يٙمـ مل قمٚمٞمٝم٤م حي٤مومظ

 ش.صحٞمحف» ذم طم٥م ـم٥م طمؿ ُملش »ظمٚمػ سمـ وأيب وه٤مُم٤من

  .طمًـ وؾمٜمده

 .ش[1/14»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 اهلل يغػره أن يؿؽـ ال الذي الـقع مـ سلق الصالة تارك كػر

 وأن اهلل يٖمٗمره أن يٛمٙمـ ٓ اًمذي اًمٜمقع ُمـ ًمٞمس[ اًمّمالة شم٤مرك أي] يمٗمره وًمٙمـ

 ومٛمـ اًمٕم٤ٌمد قمغم اهلل يمتٌٝمـ صٚمقات مخس»: ط ىم٤مل ضم٤مئز ذًمؽ سمؾ اجلٜم٦م يدظمٚمف

 يدظمٚمف أن قمٝمد اهلل قمٜمد ًمف يم٤من سمح٘مٝمـ اؾمتخٗم٤موم٤م ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝمـ يْمٞمع ومل هبـ ضم٤مءه

. شاجلٜم٦م أدظمٚمف ؿم٤مء وإن قمذسمف ؿم٤مء إن قمٝمد اهلل قمٜمد ًمف ومٚمٞمس هبـ ي٠مت مل ُمـو اجلٜم٦م

 ش.صحٞمح سمًٜمد طمؿ ُم٩م ُمل ن د ُم٤مًمؽ»

 ُمـ ذٟم٤ٌم أتك ُمـ إمم اًمٙمٗمر ٟم٦ًٌم ومٞمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد أنف واقمٚمؿ

 ومًقق اعمًٚمؿ ؾم٤ٌمب»: ط وم٘م٤مل يم٤مومر وأنف يمٗمر أنف سمٕمْمٝم٤م ذم سمؾ اًمٙم٤ٌمر اًمذٟمقب

 ذم اصمٜمت٤من» و شيمٗمر إٓ يٕمٚمٛمف وهق أبٞمف ًمٖمػم ادقمك رضمؾ ُمـ ٞمسًم»: وىم٤مل شيمٗمر وىمت٤مًمف

 سمٕمدي شمرضمٕمقا  ٓ» و شاعمٞم٧م قمغم واًمذ٤مطم٦م اًمٜم٥ًم ذم اًمٓمٕمـ: يمٗمر هبؿ مه٤م اًمٜم٤مس

ًمٞمف ُمـ أبؼ قمٌد أجام» وش سمٕمض رىم٤مب سمٕمْمٙمؿ ييب يمٗم٤مرا  يرضمع طمتك يمٗمر وم٘مد ُمقا

 رضمٕم٧م وإٓ ىم٤مل يمام يم٤من إن أطمدمه٤م هب٤م سم٤مء وم٘مد يم٤مومر ي٤م ٕظمٞمف ىم٤مل ُمـ» وش إًمٞمٝمؿ

 ُم٤م ُمٜمف وأن درضم٤مت اًمٙمٗمر أن قمٚمٛمٜم٤م وم٢مذاش. اًمّمحٞمح» ذم إطم٤مدي٨م هذه ويمؾش. قمٚمٞمف

 يم٤مومرا  ط اهلل رؾمقل ؾمامه ُمـ اًمت٠مويؾ إمم طمٞمٜمئذ ُمٚمجئ ومال اًمٜم٤مر ذم ص٤مطمٌف خيٚمد ٓ

  ش.461 - 417/ 1» اًمِمقيم٤مين هلذا وراضمع. اعم٘مدار هذا قمغم ٟمزيد وٓ يم٤مومرا  ؾمٛمٞمٜم٤مه

 .ش[1/13»ٓم٤مباعمًت اًمثٛمر]

 الصالة تارك حؽؿ

 : [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وٓ صالة وٓ صٞم٤مم ُم٤م يدرى ٓ طمتك اًمثقب ور يدرس يمام اإلؾمالم يدرس»

 ُمٜمف إرض ذم يٌ٘مك ومال ًمٞمٚم٦م ذم وضمؾ قمز اهلل يمت٤مب قمغم وًمٞمنى صدىم٦م وٓ ٟمًؽ

 غمقم آسم٤مءٟم٤م أدريمٜم٤م: ي٘مقًمقن، واًمٕمجقز اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ: اًمٜم٤مس ُمـ ـمقائػ وشمٌ٘مك آي٦م

 .شٟم٘مقهل٤م ومٜمحـ شاهلل إٓ إهل ٓ»: اًمٙمٚمٛم٦م هذه
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 : ]قال اإلمام[

 شمٜمجل اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة أن وهل، ه٤مُم٦م وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة احلدي٨م وذم هذا

 اإلؾمالم أريم٤من ُمـ سمٌمء ي٘مقم ٓ يم٤من وًمق اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مر ذم اخلٚمقد ُمـ ىم٤مئٚمٝم٤م

 شم٤مرك طمٙمؿ ذم اظمتٚمٗمقا  ٚمامءاًمٕم أن اعمٕمٚمقم وُمـ، وهمػمه٤م يم٤مًمّمالة إظمرى اخلٛم٦ًم

 يٗمًؼ سمؾ، سمذًمؽ يٙمٗمر ٓ أنف قمغم وم٤مجلٛمٝمقر، سمٛمنموقمٞمتٝم٤م إيامٟمف ُمع، ظم٤مص٦م اًمّمالة

 يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ صح وىمد، طمدا ٓ، ردة ي٘متؾ وأنف يٙمٗمر أنف إمم أمحد وذه٥م

 أرى وأن٤م، واحل٤ميمؿ اًمؽمُمذي رواه. اًمّمالة همػم يمٗمر شمريمف إقمامل ُمـ ؿمٞمئ٤م يرون ٓ

 يم٤مٟمقا  أهنؿ قمغم ٟمّم٤م ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م قمـ ورد ُم٤م وأن، اجلٛمٝمقر رأي قاباًمّم أن

، ًمف اهلل يٖمٗمره أن حيتٛمؾ وٓ اًمٜم٤مر ذم ص٤مطمٌف خيٚمد اًمذي اًمٙمٗمر هٜم٤مش اًمٙمٗمر» سمـ يريدون

 صٚم٦م قمغم يرد -اًمّمح٤مسم٦م أوئلؽ يم٤ٌمر ُمـ وهق- اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م وهذا ذًمؽ يمٞمػ

 إٓ إهل ٓ قمٜمٝمؿ شمٖمٜمل ُم٤م: ومٞم٘مقل، ًمف أمحد ومٝمؿ ٟمحق قمغم إُمر يٗمٝمؿ يٙم٤مد وهق زومر سمـ

 شمٜمجٞمٝمؿ صٚم٦م ي٤م»: قمٜمف إقمراوف سمٕمد طمذيٗم٦م ومٞمجٞمٌف».... صالة ُم٤م يدرون ٓ وهؿ، اهلل

 وُمثٚمٝم٤م، اًمّمالة شم٤مرك أن قمغم قمٜمف اهلل ريض طمذيٗم٦م ُمـ ٟمص ومٝمذا. شصمالصم٤م. اًمٜم٤مر ُمـ

 وم٤مطمٗمظ .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مر ذم اخلٚمقد ُمـ ٟم٤مج ُمًٚمؿ هق سمؾ، سمٙم٤مومر ًمٞمس إريم٤من سم٘مٞم٦م

 وًمٕمٚمٜم٤م، ًمف يِمٝمد ُم٤م اعمرومقع احلدي٨م وذم. اعمٙم٤من هذا همػم ذم دمده ٓ ىمد وم٢مٟمف هذا

ش 4/  87» شاحلديثٞم٦م اًمٗمت٤موى» قمغم وىمٗم٧م صمؿ. شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سمٕمد ومٞمام ٟمذيمره

جتف، اًمًخ٤موي ًمٚمح٤مومظ  شمٙمٗمػم ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م سمٕمض ؾم٤مق أن سمٕمد ي٘مقل ومرأ

 طمؼ ذم فم٤مهره قمغم حيٛمؾ إٟمام هذا يمؾ وًمٙمـ»: ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة وهل اًمّمالة شم٤مرك

 يم٤مومرا  طمٞمٜمئذ يٙمقن ٕنف، اعمًٚمٛملم سملم ٟمِم٠م ممـ يمقٟمف ُمع ًمقضمقده٤م ضم٤مطمدا شم٤مريمٝم٤م

 سمال شمريمٝم٤م ُمـ وأُم٤م. ىمتؾ وإٓ، ُمٜمف ىمٌؾ اإلؾمالم إمم رضمع وم٢من، اعمًٚمٛملم سم٢ممج٤مع ُمرشمدا

 جلٛمٝمقرا سمف ىمٓمع اًمذي اعمٜمّمقص وم٤مًمّمحٞمح، وضمقهب٤م اقمت٘م٤مد ُمع شمٙم٤مؾمال سمؾ، قمذر

 وىمتٝم٤م قمـ اًمقاطمدة اًمّمالة إظمراج سمٕمد - أجْم٤م اًمّمحٞمح قمغم - وأنف، يٙمٗمر ٓ أنف

 اًمٗمجر يٓمٚمع طمتك اعمٖمرب أو اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك ُمثال اًمٔمٝمر يؽمك يم٠من، اًميوري

 ذم ويدومـ قمٚمٞمف ويّمغم ويٖمًؾ، يت٥م مل إن ي٘متؾ صمؿ، اعمرشمد يًتت٤مب يمام يًتت٤مب -

 قمٚمٞمف اًمٙمٗمر إـمالق وي١مول. قمٚمٞمف اعمًٚمٛملم أطمٙم٤مم ؾم٤مئر إضمراء ُمع، اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر
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 هذه سملم مجٕم٤م، اًمٕمٛمؾ وضمقب وهق. أطمٙم٤مُمف سمٕمض ذم اًمٙم٤مومر ؿم٤مرك ًمٙمقٟمف

 ومذيمر - اهلل يمتٌٝمـ صٚمقات مخس: ىم٤مل أنف ط قمٜمف أجْم٤م صح ُم٤م وسملم اًمٜمّمقص

 يٕمٚمؿ وهق ُم٤مت ُمـ»: أجْم٤م وىم٤مل شًمف همٗمر ؿم٤مء وإن، قمذسمف ؿم٤مء إن»: وومٞمف. احلدي٨م

 شم٤مرك يرصمقن اعمًٚمٛمقن يزل مل وهلذا. ذًمؽ همػم إمم شاجلٜم٦م دظمؾ اهلل إٓ إهل ٓ أن

 هذا ٟمحق ذيمر وىمد. شيقرث ومل يرث ومل، ًمف يٖمٗمر مل يم٤مومرا  يم٤من وًمق ويقرصمقٟمف اًمّمالة

 وظمتؿش 96 - 91/  1»، شاعم٘مٜمع قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اهلل قمٌد اًمِمٞمخ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمِمٞمخ

 إقمّم٤مر ُمـ قمٍم ذم ٟمٕمٚمؿ ٓ وم٢مٟمٜم٤م، اعمًٚمٛملم إمج٤مع ذًمؽ وٕن»: سم٘مقًمف اًمٌح٨م

 ُمع ُمقروصمف ُمػماث ُمٜمع وٓ، قمٚمٞمف واًمّمالة شمٖمًٞمٚمف شمرك، اًمّمالة شم٤مريمل ُمـ أطمدا

 ومٝمل، اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م وأُم٤م. إطمٙم٤مم هذه ًمثٌت٧م يمٗمر وًمق، اًمّمالة شم٤مريمل يمثرة

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٘مقًمف، احل٘مٞم٘م٦م قمغم ٓ سم٤مًمٙمٗم٤مر واًمتِمٌٞمف اًمتٖمٚمٞمظ وضمف قمغم

 وهمػم شأذك وم٘مد اهلل سمٖمػم طمٚمػ ُمـ» وىمقًمف، شيمٗمر وىمت٤مًمف، ومًقق ٚمؿاعمً ؾم٤ٌمب»

 شاحل٤مؿمٞم٦م» ُمـ اًمٜمص هذا ٟم٘مٚم٧م: أىمقل. اًم٘مقًملم أصقب وهذا: اعمقومؼ ىم٤مل. ذًمؽ

 سمف شمٗمردٟم٤م ًمٜم٤م رأج٤م ًمٞمس، إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي أن، احلٜم٤مسمٚم٦م ُمتٕمّم٦ٌم سمٕمض ًمٞمٕمٚمؿ، اعمذيمقرة

، أنٗمًٝمؿ احلٜم٤مسمٚم٦م قمٚمامء ُمـ واعمح٘م٘ملم، مجٝمقرهؿ ُمذه٥م هق سمؾ، اًمٕمٚمؿ أهؾ دون

 أوئلؽ قمغم يم٤مومٞم٦م طمج٦م ذًمؽ ومٗمل، وهمػمه، اعم٘مدد ىمداُم٦م اسمـ وهق، هذا يم٤معمقومؼ

 سمٞمد. طمٙمٛمٝمؿ ذم وآقمتدال، همٚمقائٝمؿ شمرك قمغم، شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حتٛمٚمٝمؿ، اعمتٕمّم٦ٌم

. وسمٞم٤مهن٤م قمٜمٝم٤م اًمٙمِمػ ومقضم٥م، قمٚمٞمٝم٤م ٟمٌف أو، هل٤م شمٜمٌف رأجتف ُمـ ىمؾ، دىمٞم٘م٦م هٜم٤م أن

 ُم٤م هٜم٤مك يقضمد ٓ دام ُم٤م، سم٢مؾمالُمف احلٙمؿ يّمح إٟمام يمًال ًمٚمّمالة اًمت٤مرك إن: وم٠مىمقل

 هق يمام يًتت٤مب أن ىمٌؾ، ذًمؽ قمغم وُم٤مت، قمٚمٞمف يدل أو، ىمٚمٌف ُمٙمٜمقن قمـ يٙمِمػ

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م إمم سم٤مًمرضمقع واًمتقسم٦م اًم٘متؾ سملم ظمػم ًمق أُم٤م، اًمزُم٤من هذا ذم اًمقاىمع

 ذم يدومـ وٓ، يم٤مومرا  يٛمقت احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق، وم٘متؾ، قمٚمٞمٝم٤م اًم٘متؾ وم٤مظمت٤مر، اًمّمالة

 ٓ ٕنف اًمًخ٤موي قمـ ؾمٌؼ ح٤م ظمالوم٤م، أطمٙم٤مُمٝمؿ قمٚمٞمف دمري وٓ، اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر

، ُمًتحٞمؾ أُمر هذا، قمٚمٞمٝم٤م اًم٘متؾ خيت٤مر أن - ىمٚمٌف ذم هل٤م ضم٤مطمد همػم يم٤من ًمق - يٕم٘مؾ

 اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل. سمره٤من إمم إصم٤ٌمشمف حيت٤مج ٓ، اإلٟم٤ًمن ـمٌٞمٕم٦م ُمـ سم٤مًميورة ُمٕمروف

 : ش78/  4» شاًمٗمت٤موى ُمٛمققم٦م» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م ـاسم
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 وٓ سمقضمقهب٤م ُم٘مرا  اًم٤ٌمـمـ ذم يٙمـ مل، ي٘متؾ طمتك اًمّمالة ُمـ اًمرضمؾ اُمتٜمع وُمتك»

 سمٙمٗمر اًمّمح٤مسم٦م قمـ أصم٤مر اؾمتٗم٤مو٧م يمام، اعمًٚمٛملم سم٤مشمٗم٤مق يم٤مومر وهذا، سمٗمٕمٚمٝم٤م ُمٚمتزُم٤م

، يٛمقت طمتك ريمٝم٤مشم قمغم ُمٍما  يم٤من ومٛمـ.... اًمّمحٞمح٦م اًمٜمّمقص قمٚمٞمف ودًم٧م، هذا

 اقمت٘م٤مد وم٢من، سمقضمقهب٤م ُم٘مرا  ُمًٚمام ىمط يٙمقن ٓ ومٝمذا، ىمط ؾمجدة هلل يًجد ٓ

 ُمع واًمداقمل، ومٕمٚمٝم٤م إمم شم٤مم داع هذا، اًم٘متؾ يًتحؼ شم٤مريمٝم٤م أن واقمت٘م٤مد اًمقضمقب

 طم٘مف ذم اًمداقمل أن قمٚمؿ، ىمط يٗمٕمؾ ومل ىم٤مدرا يم٤من وم٢مذا، اعم٘مدور وضمقد يقضم٥م اًم٘مدرة

 . شيقضمد مل

 .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمتح٘مٞمؼ ُمٜمتٝمك هذا: ىمٚم٧م

 ش.178 -173، 171/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة تارك حؽؿ

 أن ُمٜمٝم٤م، اًمٓمريؼ يمٛمٜم٤مر وُمٜم٤مرا صقى ًمإلؾمالم إن»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وطم٩م رُمْم٤من وصقم اًمزيم٤مة وإيت٤مء اًمّمالة وإىم٤مم ؿمٞمئ٤م سمف شمنمك وٓ سم٤مهلل شم١مُمـ

 قمٚمٞمٝمؿ دظمٚم٧م إذا أهٚمؽ قمغم شمًٚمؿ وأن اعمٜمٙمر قمـ ٝملواًمٜم سم٤معمٕمروف وإُمر اًمٌٞم٧م

 ُمـ ؾمٝمام شمرك وم٘مد، ؿمٞمئ٤م ذًمؽ ُمـ شمرك ومٛمـ هبؿ ُمررت إذا اًم٘مقم قمغم شمًٚمؿ وأن

 .شفمٝمره اإلؾمالم ومم وم٘مد، شيمٚمٝمـ»شمريمٝمـ وُمـ اإلؾمالم

 : ]قال اإلمام[

 يم٤مًمّمالةِ  اإِلؾمالمِ  ُمـ َأؾمٝماًم  سم٤مهلل اإِليامنِ  سمٕمد ذيمرَ  أن سمٕمد - ط - ىمقًمف: وم٤مئدة

َـّ  وُمـ، اإِلؾمالمِ  ُمـ ؾمٝماًم  شمركَ  وم٘مد، ؿمٞمًئ٤م ذًمَؽ  ُمـ شمركَ  ومٛمـ»: واًمزيم٤مةِ  َـّ  شمريمٝم  يمٚمَّٝم

 . شفمٝمَره اإِلؾمالمَ  ومّم  وم٘مد

  سمؽمكِ  اإلؾمالمِ  ُمـ خيرُج  ٓ اعمًٚمؿَ  أنَّ  ذم سيٌح  ٟمص   ومٝمذا: َأىمقُل 
ٍ
 ُمـ رء

 قمٚمٞمف خُيِمكو، ؿمٝم٤مدة ًمف شم٘مٌُؾ  ٓ وم٤مؾمؼ أنّف اًمت٤مركِ  ومح٥ًُم ، اًمّمالة وُمٜمٝم٤م َأؾمٝمِٛمف

، ش87» احلدي٨ِم  حت٧م اًمّمالةِ  شم٤مركِ  طمٙمؿِ  ذم ُمٗمّمؾٍ  سمح٨ٍم  ذم شم٘مّدمَ  وىمد، اخل٤ممت٦مِ  ؾمقءُ 
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 دًٓمتِف ُمـ َيتٜمّمَؾ  َأن سمٕمُْمٝمؿ طم٤موَل  وًمذًمؽ، ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم اًم٘م٤مـمٕم٦مِ  إَدًم٦مِ  ُمـ وهق

 ُمـ وسمٞم٤منِ ، واًمؼمه٤منِ  سم٤محلّج٦مِ  ذًمؽ قمٚمٞمف رددٟم٤م وم٘مد، وهٞمٝم٤مت، شمْمٕمٞمِٗمف سمٛمح٤موًم٦مِ 

 قم ُمـ صححف
ِ
 .ومراضمٕمف، اإِلؾمالمِ  ٚمامء

 ش.931/ 1/4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة تارك كػر عدم أدلة مـ

 : [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ويدقمق ي٠ًمل يزل ومٚمؿ، ضمٚمدة ُم٤مئ٦م ىمؼمه ذم ييب أن اهلل قم٤ٌمد ُمـ سمٕمٌد أُمر»

 ارشمٗمع ومٚمام، ٟم٤مرا قمٚمٞمف ىمؼمه وم٤مُمتأل، واطمدة ضمٚمدة ومجٚمد، واطمدة ضمٚمدة ص٤مرت طمتك

، ـمٝمقر سمٖمػم واطمدة صالة صٚمٞم٧م إٟمؽ: ىم٤مًمقا  ضمٚمدمتقين؟ ُم٤م قمغم: ىم٤مل وأوم٤مق قمٜمف

 .ششمٜمٍمه ومٚمؿ ُمٔمٚمقم قمغم وُمررت

 : ]قال اإلمام[

 : احلدي٨م وم٘مف ُمـ

 ٕنف، يم٤مومرا  سمذًمؽ يٙمـ مل اًمّمالة شم٤مرك أن دل ىمد ُم٤م ومٞمف»: قم٘مٌف اًمٓمح٤موي ىم٤مل 

 ذم إٓ اًمٙم٤مومريـ دقم٤مء وُم٤م▬: شمٕم٤ممم اهلل ًم٘مقل سم٤مـمال دقم٤مؤه ًمٙم٤من يم٤مومرا  يم٤من ًمق

 . ش♂والل

 إطم٤مدي٨م سمت٠مويؾ وأجده سمؾ، وأىمرهش 439/  7» شاًمتٛمٝمٞمد» ذم اًمؼم قمٌد اسمـ قمٜمف وٟم٘مٚمف

 ُمًتٙمؼما  ُمٕم٤مٟمدا هل٤م ضم٤مطمدا اًمّمالة شمرك ُمـ»: ُمٕمٜم٤مه٤م أن قمغم اًمّمالة شم٤مرك شمٙمٗمػم ذم اًمقاردة

 اًم٘م٤مشمؾ يٙمٗمر أن ومٞمٝمؿ فم٤مهره٤م قمغم وىمٌٚمٝم٤م هب٤م سمٙمٗمره ىم٤مل ُمـ وأخزم. سمٗمروٝم٤م ُم٘مر همػم

 هب٤م خيرج ٓ إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء مم٤م ذًمؽ همػم إمم.. و.. و اًمزاين يٙمٗمر وأن، ًمٚمٛمًٚمؿ شمؿواًمِم٤م

 أصم٤مر شمٙمقن أن ٟمٙمػم ومٖمػم، قمٜمدهؿ وم٤مؾم٘م٤م ذًمؽ سمٗمٕمؾ يم٤من وإن، اإلؾمالم ُمـ اعم١مُمـ اًمٕمٚمامء

 .احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م. شيمذًمؽ اًمّمالة شم٤مرك ذم

 ش.1/671/ 6»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الؽػر عذ يؿقت أن الصالة يف هتاون مـ عذ خيشك

 قمٚمٞمٝمـ، صمالصم٦م اًمديـ وىمقاقمد اإلؾمالم قمرى»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة: اًمدم طمالل يم٤مومر هب٤م ومٝمق ُمٜمٝمـ واطمدة شمرك ُمـ، اإلؾمالم أؾمس

 .وٕمٞمػ .شرُمْم٤من وصقم، اعمٙمتقسم٦م واًمّمالة، اهلل

 سمٜمل»: صحتف قمغم اعمتٗمؼ ًمٚمحدي٨م خم٤مًمػ احلدي٨م فم٤مهر إن صمؿ: ]قال اإلمام[

 أؾمس ضمٕمؾ هذا أن: إول: وضمٝملم ُمـ وذًمؽ، احلدي٨مش...مخس قمغم اإلؾمالم

 ُمـ ؿمٞمئ٤م شمرك ُمـ سمٙمٗمر ي٘مٓمع مل هذا أن: أظمر. صمالصم٦م صػمه٤م وذاك، مخ٦ًم اإلؾمالم

: مح٤مد سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م وذم، يم٤مومر ومٝمق ُمٜمٝمـ واطمدة شمرك ُمـ: ي٘مقل ذاك سمٞمٜمام، إؾمس

 رُمْم٤من صقم شمرك ُمـ يٙمٗمر اعمٕمتؼميـ اًمٕمٚمامء ُمـ داأطم أن أقمت٘مد وٓ يم٤مومر سم٤مهلل ومٝمق

 قمغم إُم٦م ُمـ قمٛمكم دًمٞمؾ ومٝمذا، احلدي٨م فم٤مهر يٗمٞمده ح٤م ظمالوم٤م ًمف ُمًتحؾ همػم ُمثال

 ُمـ واطمد ريمـ سم٠مداء اًمت٤ًمهؾ أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م. أقمٚمؿ واهلل احلدي٨م هذا وٕمػ

 إمم أؿم٤مر يمام اًمٙمٗمر ذم ًمٚمقىمقع ذًمؽ وم٤مقمؾ يٕمرض مم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م إرسمٕم٦م إريم٤من هذه

 .وهمػمه ُمًٚمؿ رواه، شاًمّمالة شمرك اًمٙمٗمر وسملم اًمرضمؾ سملم»: ط ىمقًمف ذًمؽ

 ًمٙمـ، شمٕم٤ممم سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ اًمٙمٗمر قمغم يٛمقت أن سم٤مًمّمالة هت٤مون ُمـ قمغم ومٞمخِمك

 شم٤مرك ويمذا اًمّمالة شم٤مرك سمتٙمٗمػم اًم٘مٓمع همػمه ذم وٓ اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم ًمٞمس

 وأُم٤م. أقمٚمؿ واهلل، اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م هذا سمف شمٗمرد مم٤م هذا سمؾ هبام اإليامن ُمع اًمّمٞم٤مم

 يٜمٗمع ٓ ومٌدوهن٤مش اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة»اخلٛم٦ًم إريم٤من هذه ُمـ إول اًمريمـ

 وًمٙمٜمف، ومٝمؿ أو، ُمٕمٜم٤مه٤م طم٘مٞم٘م٦م يٗمٝمؿ ومل ىم٤مهل٤م إذا ويمذًمؽ، اًمّم٤محل٦م إقمامل ُمـ رء

 .نميمٞم٤متاًم ُمـ وٟمحقه٤م اًمِمدائد قمٜمد شمٕم٤ممم اهلل سمٖمػم يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م قمٛمٚمٞم٤م سمف أظمؾ

 ش.413-414/ 1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الصالة تارك حؽؿ يف الصحابة مذاهب

 اًمّمالة؟ شم٤مرك يمٗمر ذم اظمتٚمٗمقا  اًمّمح٤مسم٦م هؾ، ؿمٞمخٜم٤م: السمال

، ىمٚمٌل يمٗمر هٜم٤مك، أىم٤ًمم اًمٙمٗمر ٕن: اًمردة هق سم٤مًمٙمٗمر شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا: الشقخ

 .قمٛمكم يمٗمر وهٜم٤مك، اقمت٘م٤مدي يمٗمر وهٜم٤مك، ًمٗمٔمل يمٗمر وهٜم٤مك

 شمٕمٜمل يمٜم٧م وم٢من، اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر ذم اظمتٚمٗمقا  هؾ سم١ًماًمؽ ّمدشم٘م يمٜم٧م وم٢مذا 

 ذم يمالم ًمٚمّمح٤مسم٦م ومٚمٞمس، اعمٚم٦م قمـ اخلروج ي٤ًموي اًمذي آقمت٘م٤مد يمٗمر سمٛمٕمٜمك يمٗمراً 

 .اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمغم اعم٠ًمخ٦م هذه

 شم٤مرك ويمٗمر، اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر يرون يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ ضم٤مء ىمد وًمٙمـ 

دة ي٤ًموي سم٠منف طمداً وا ىمقًٓ  يٗمن أن يٛمٙمـ ٓ اًمّمالة : اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف وإٓ، اًمرِّ

٦م أىمقى شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»  .اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض سم٠مىمقال آطمتج٤مج ُمـ طُمجَّ

 اًمقضمقه شمٚمؽ ُمـ سمقضمف شمٗمًػمه يٛمٙمـ شيمٗمر وم٘مد»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن يمام ًمٙمـ 

 اًمّمالة شمرك ُمـ أن، اًمّمح٤مسم٦م رأي أو اًمّمح٤مسم٦م ىمقل ومٙمذًمؽ، آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل

 .يمٗمر وم٘مد

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي احلدي٨م قمغم يزيد ٓ اًمّمح٤مسم٦م قمـ إثر ومٝمذا 

 ش.يمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»: اًمًالم

 يم٤مٟم٧م ؾمقاء، اًمٙمٗمر ًمٗمٔم٦م ومٞمٝم٤م رواي٦م قمٜمد ي٘مػ أن اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يٙمٗمل ومال 

 أو ماًمٙمال هذا ٕن: اًمّمح٤مسم٦م أو، اًمّمح٤ميب إمم ُمٜمًقسم٦م يم٤مٟم٧م أو اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٦م

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام ُمٕم٤مين قمدة شمتحٛمؾ، اًمٙمٗمر ًمٗمٔم٦م.. اًمٚمٗمٔم٦م هذه

 ذًمؽ قمغم ووىمٗمقا ، اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ُمـ ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمٕمٚمامء مج٤مهػم أن ضمرم ومال 

 ذًمؽ ُمع، سمٕمْمٝم٤م أن٤م ذيمرت اًمتل إطم٤مدي٨م قمغم وىمٗمقا  يمام إًمٞمف شمِمػم أن٧م اًمذي إثر

 ٓ ُم٤مت وإذا، يم٤مومر ومٝمق هل٤م ضَمْحداً  اًمّمالة شمرك إن: طم٤مًمت٤من ًمف اًمّمالة شم٤مرك سم٠من ىم٤مًمقا 

 .اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم ُيْدومـ
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 ظم٤مًمػ يمام، هب٤م اهلل أُمر ظم٤مًمػ وًمٙمٜمف، سمٗمروٞمتٝم٤م ُمٕمؽموم٤مً  هب٤م ُم١مُمٜم٤مً  شمريمٝم٤م إذا أُم٤م

 أوٕم٤موم٤مً  اًمرسم٤م ي٠ميمٚمقن اًمذيـ ُمثؾ، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أواُمر اًمٕمّم٤مة ُمـ يمثػمون

 .ذًمؽ قوٟمح.. واًمُزٟم٤مة، واًم٤ًمرىمقن، ذًمؽ دون أو، ُمْم٤مقمٗم٦م

روهنؿ ٓ وم٤معمًٚمٛمقن ذًمؽ ُمع، وضمؾ قمز اهلل ٕواُمر خم٤مًمٗمقن ه١مٓء يمؾ   إٓ ُيَٙمٗمِّ

 .ومٞمف خم٤مًمٗمقن هؿ ُم٤م ذقمٞم٦م ضمحدوا إذا

 .اعمًٚمٛملم سم٢ممج٤مع يم٤مومرا  ومٝمق، اًمّمالة ضمحد اًمّمالة شم٤مرك يم٤من وم٢مذا

 شم٤مرك قُمِرض إذا، واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ، يٙمٗمر وٓ ُم١مُمـ ومٝمق سمنمقمٞمتٝم٤م آُمـ إذا أُم٤م 

 وإٓ شمّمكم أن إُم٤م: اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ ًمف وىم٤مل -اًمًٞمػ قمغم: أي- اًمٜمٓمع قمغم ةاًمّمال

 اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم يدومـ وٓ، ردة ي٘متؾ احل٤مًم٦م هذه ذم، اًمّمالة قمغم اًم٘متؾ ومآثر، ىُمتِْٚم٧َم 

 .اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام

 ..ش : 14: .3/  93 / واًمٜمقر اهلدى»

 تارك حؽؿ عذ الؽالم تضؿـت ارباآلث لألخذ يشسط عّمه  كؾؿة

 الصالة

 يِمؽمط ُم٤م ومٞمٝم٤م ُيِْمؽَمط هؾ، اًمّمح٤مسم٦م قمغم اعمقىمقوم٦م ًممصم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

ن٤م وم٘مد صحتٝم٤م؟ شمتح٘مؼ طمتك: ُمثالً  اعمرومققم٦م ًمألطم٤مدي٨م  إذا: ي٘مقل أنف ًمٚمٌٕمض ىمرأ

٧ٌم ًِ  إؾمٜم٤مده٤م؟ دراؾم٦م قمـ هذا ومٞمٙمٗمل، اًمٗم٘مٝم٤مء وشمداوهل٤م اًمّمح٤مسم٦م إمم إىمقال ُٟم

 هؾ اإلؾمٜم٤مد دراؾم٦م قمـ هذا يٙمٗمل، إـمالىم٤مً  يًت٘مٞمؿ ٓ يمالم هذا: خالشق

 ٟمٕمرف أن اًميوري ُمـ ًمٞمس سم٠منف اعم٘مّمقد أم، اًمّمح٦م يٕمٜمل ذًمؽ سم٠من اعم٘مّمقد

 إطم٤مدي٨م؟ ًمثٌقت ُمٕمرومتٜم٤م ـمري٘م٦م قمغم، أصم٤مر هذه صمٌقت

 اًمٕمٚمامء ُمـ يتٓمٚم٥م ٓ إُمر أن ؿمؽ ٓ، اًمث٤مين إُمر أم إول إُمر هذا يم٤من وم٢من

٦م يٕمرومقا  أن، اعمًٚمٛملم امءقمٚم  يٕمرومقا  أن قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ جي٥م يمام اًمّمح٤مسم٦م آصم٤مر ِصحَّ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م صح٦م
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ٚمَّؿ احل٘مٞم٘م٦م ذم وطمده اإلجي٤مز هذا وًمٙمـ ًَ  وم٠ًمىمقل شمٗمّمٞمالً  أُم٤م، إمج٤مًٓ  سمف ُي

 .مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس

 ًمذاك ُمٜم٤م قم٤مً اشم٤ٌم، ذقمٞم٤مً  طمٙمامً  سمف ًمٜمث٧ٌم: سمف آطمتج٤مج هق سم٤مٕثر اعم٘مّمقد يم٤من إذا

 إثر ذًمؽ إصم٤ٌمت ُمـ سمد ٓ طمٞمٜمئذٍ ، اًمِمخيص سمٕمٚمٛمٜم٤م ٓقمتزازٟم٤م ُمٜم٤م وهدراً  اًمّمح٤ميب

 .ط اًمٜمٌل قمـ احلدي٨م ُٟمث٧ٌم يمام

 ؿم٠من أصم٤مر هذه ؿم٠من ومحٞمٜمئذٍ ، ذقمل طمٙمؿ إصم٤ٌمت اعم٘مّمقد يٙمـ مل إذا أُم٤م 

َتِْمَٝمد وإٟمام، هب٤م حُيت٩م ٓ اًمتل اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ًْ َت٠ْمنس هب٤م ُي ًْ  .٤مهب وُي

 اًمٕمٚمامء أن يٙمٗمل اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمقاردة أصم٤مر إن: ُمٓمٚم٘م٤مً  ي٘م٤مل أن يّمح ومال 

ٚمَّامت ُم٤ًمق وؾم٤مىمقه٤م ذيمروه٤م ًَ  .اعمُ

 إذا أُم٤م، ُم٘مٌقل ومٝمق وآؾمتِمٝم٤مد آؾمتئٜم٤مس سم٤مب ُمـ يم٤من إن هذا: ٟم٘مقل وم٢مٟمٜم٤م 

 .اًمّمح٦م إصم٤ٌمت ُمـ سمد وٓ، ُم٘مٌقًٓ  ومٚمٞمس آؾمتدٓل سم٤مب ُمـ يم٤من

 قمـ ومْمالً  اًمًٜم٦م ذم، اًمنمع ذم ٟمص قمٜمدٟم٤م ُم٤م، اعم٤ًمئؾ سمٕمض تٞمٜم٤مشم٠م ُم٤م يمثػماً : ُمثالً 

 اًمرأي هبذا ٟمتٛمًؽ أن ًمٜم٤م جيقز ومٝمؾ، اًمّمح٤مسم٦م ًمٌٕمض رأي ي٠متٞمٜم٤م ًمٙمـ، اًمٙمت٤مب

 اًمّمح٤ميب؟ ذًمؽ قمـ َصحَّ  أنف ٟمٕمرف ومل، سمف وٟمتديـ

 سم٠من ُُمْٚمَزُم٤مً  ٟمٗمز أضمد ًمٙمٜمل، اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ؾمٌؼ مم٤م قُمرف اجلقاب أن أفمـ 

 ..ُمثالً  ًمٙمؿ أضب

 اًمٜمٌل هنل ذم، وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م هٜم٤مك أن: اًمٕمٚمؿ ـمالب ًمدى ُمٕمٚمقم 

ب قمـ ط  قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك طمدي٨م وٓ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ًمٙمـ، ىم٤مئامً  اًمنُمْ

 .ىم٤مئامً  إيمؾ

 ٓ؟ أم ىم٤مئامً  يم٤مًمنمب أهق، ىم٤مئامً  إيمؾ طمٙمؿ ُم٤م: ؾم١مال َوَرَدٟم٤م وم٢مذا 

، اًمذُم٦م سمراءة إصؾ، اًم٘م٤مقمدة هذه إمم اًمرضمقع أؾم٤مس قمغم اإلسم٤مطم٦م ومٞمف إصؾ 

 ..وهٙمذا اًمتٙمٚمٞمػ قمدم إصؾ
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سم٤مً  ومٜمجد   ح٤م أنف قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمـ ضمقا

 .ذ: ىم٤مل إيمؾ؟ ًمف ىمٞمؾ ومٚمام، ىم٤مئامً  اًمنمب قمـ هنك أنف ط اًمٜمٌل قمـ روى

 يقضمد ٓ أنف: ٤مأمهٝم ٕؾم٤ٌمب، اًمّمح٤ميب هذا ُمـ اجلقاب هذا إمم أـمٛمئـ ُمثالً  أن٤م 

، اعمرومقع قمـ ومْمالً  اعمقىمقف ذم اًمّمح٤ميب هذا ُمـ اجلقاب هذا ُيـَخ٤مًمػ ُم٤م ًمديٜم٤م

، ؾمٜملم قمنم ٟمٗمًف قمٜمف ضم٤مء يمام، وظَمَدُمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع قم٤مش صح٤ميب وهذا

 اهلل رؾمقل قمٚمٞمف يم٤من سمام اًمٜم٤مس أقمرف ُمـ: شمٕمٌػماً  إصح قمغم أو، اًمٜم٤مس أقمرف ومٝمق

 .ط

 أقمرف مل إذا، أنس سم٘مقل أىمقل أن زم جيقز هؾ ًمٙمـ، أنس سم٘مقل أىمقل أن٤م: وم٢مذاً  

 أنس؟ قمـ اًم٘مقل هذا صمٌقت

٧ٌُّم طمٞم٨م ُمـ إثر ُيٕم٤مُمؾ أن سمد ٓ اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمثؾ ذم وم٢مذاً ، ٓ اجلقاب   ذم اًمَتَث

 .ط اًمٜمٌل إمم اعمرومقع احلدي٨م ٟمٕم٤مُمؾ يمام، صحتف

 هل: اًمّمح٤مسم٦م قمـ اعمروي٦م أصم٤مر ُمٕمروم٦م أي، ضمداً  وُمٝمؿ ضمداً  واؾمع سم٤مب وهذا 

٧م إذا ٤مقمدٟم٤م َصحَّ ًَ  وسمذًمؽ، اًمنمقمٞم٦م ًمألطمٙم٤مم ومٝمٛمٜم٤م ذم اجل٤مدة قمغم ٟمًت٘مٞمؿ أن شُم

ق ٟم٤م ُٟمَّمدِّ  .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م وقمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم أنٜم٤م دقمقا

 ُيروى مم٤م رء أيِّ  ذم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من اًمذي أن ٟمٕمرف أن جي٥م: وم٢مذاً  

 .اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ُيـْحَٙمك أن ُمرد وًمٞمس، قمٜمٝمؿ صم٤مسمت٤مً  يٙمقن أن، قمٜمٝمؿ

 اخلٓمػم اعمقوقع ذم ُمثالً  اعمذاه٥م حُتٙمك طمٞمٜمام، ضمداً  ويمثػماً  يمثػماً  ٟمجده وهذا 

ٟمٜم٤م سمٕمض يزال ٓ اًمذي طمقن ُيَدْٟمِدُٟمقن ٟمجد ذم اعمِم٤مئخ إظمقا  شم٤مرك سمتٙمٗمػم وُيٍَمِّ

 ُمرشمد ريم٤موم ومٝمق، ُمٜمف ُمٗمروغ ضمحداً  اًمّمالة شم٤مرك ٕن: ضمحداً  وًمٞمس يمًالً  اًمّمالة

 .اًمديـ قمـ

الً  اًمّمالة شم٤مرك أُم٤م  ًَ  قمـ اًمٜم٘مقل قمنمات ومٜمجد، سمٗمروٞمتٝم٤م اقمؽماومف ُمع يَم

 قمغم أصم٤مر هذه سمٕمض ٟمجد وطمٞمٜمام، يم٤مومر إٟمف ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م

 ذح»وش اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ»وش ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ يمٛمّمٜمػ» أصم٤مر يمت٥م ذم إىمؾ
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93 

 قمـ أصم٤مر سمرواي٦م ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م هل٤م اًمتل ت٥ماًمٙم ُمـ ذًمؽ وٟمحقش ًمٚمٌٖمقي اًمًٜم٦م

 .سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمح٤مسم٦م

 مل إذا، أصم٤مر هذه ىمٞمٛم٦م ُم٤م: ومحٞمٜمئذ، اًمٙمثػم اًمٌمء ُمٜمٝم٤م يّمح ٓ أصم٤مر هذه ٟمجد 

 واًمتل اخلٓمػمة اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ وذم، ط اًمٜمٌل أصح٤مب إمم اًمٜم٦ًٌم صحٞمح٦م شمٙمـ

٦م ُمٜم٤موم٤مة يٜم٤مذم ُم٤م ط اًمٜمٌل قمـ ٟمجد  سم٠مهنؿ اًم٘مقل ُمـ اًمًٚمػ ءه١مٓ قمـ شمروى، شم٤مُمَّ

 .يم٤مومر اًمّمالة شم٤مرك سم٠من: ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا 

 ط اًمٜمٌل إمم اعمرومققم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص أن اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ 

 أطمٞم٤مٟم٤مً  وشمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦م أطمٞم٤مٟم٤مً  وشم٠ميت، خمّمّم٦م واىمٕمٝم٤م ذم وشمٙمقن قم٤مُم٦مً  أطمٞم٤مٟم٤مً  شم٠ميت ىمد

 .ُُمَ٘مٞمَّدة

 قمغم جيري أن ذًمؽ ُمثؾ جيقز أٓ شُمَرى، اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م واىمع هق هذا يم٤من إذا 

 .وأومم أومم ذًمؽ، اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر

، قم٤مُم٦م إهن٤م ٟم٘مقل أن إمم ٟمحت٤مج ىمد اًمتل أصم٤مر هذه ُمـ رء يث٧ٌم مل وم٢مذا 

 اًمّمالة شم٤مرك شمٙمٗمػم قمغم، أن ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ قمغم آطمتج٤مج يٛمٙمـ وسمٕمٛمقُمٝم٤م

 .يمًالً 

 وم٘مد شمّمح مل إن ًمٙمـ، ُم٘مٞمدة إهن٤م: ي٘م٤مل أن وَمُٞمٛمٙمـ، ُمٓمٚم٘م٦م ضم٤مءت إذا يمذًمؽ

 ُمـ أو اعمخّمص اًمٕم٤مم ُمـ أظمل ي٤م إهن٤م: ٟم٘مقل أن إمم سمح٤مضم٦م ٟمٙمـ ومل ُمٜمٝم٤م اؾمؽمطمٜم٤م

 .اعم٘مٞمد اعمٓمٚمؼ

 يقم اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨م أن، وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم طمديث٤مً  هٜم٤مك سم٠من: أىمقل وم٠من٤م 

 .اًمّمالة شم٤مرك طمتك يِمٛمؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م

 إـمالق ُمـ أطمد يٗمٝمؿ ٓ اًمذي اًمزُم٤من هذا وذم أن ُٟمٓمٚمؼ أن يّمح ٓ: وم٢مذاً  

 إِنَّ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم دظمؾ أنف إٓ، اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمد ُمًٚمؿ قمغم يم٤مومر يمٚمٛم٦م

 َ كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ٓ اّللَّ ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َوَيْٖمِٗمرُ  سمِفِ  ُينْمَ َ
ِ
 هٜم٤مك يم٤من إذا [78: اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مءُ  عم

 .اًمّمالة ركشم٤م طمتك يِمٛمؾ، اًمّمحٞمحلم ذم اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨م
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 يمام ٟمٗمنه أن قمٚمٞمٜم٤م ومٞمج٥م، يمٗمر سم٠منف اًم٘مقل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ صح إن: وم٢مذاً  

ـْ ▬: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف شم٠مويٚمف ذم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل ُ  َأنَزَل  سماَِم  حَيُْٙمؿْ  مَلْ  َوَُم  اّللَّ

 ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ ▬ش يمٗمر دون يمٗمر»: ىم٤مل [77: اح٤مئدة] ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ 

 .يمٗمروا ًمٞمس [77: اح٤مئدة]

 يم٤مومر أُم٤م، يمٗمر ُمٜمف صدر: أي ُم٤مض ومٕمؾ يمٗمر ٕن: يم٤مومر ُمـ أخٓمػ يَمَٗمر يمٚمٛم٦م 

 ًمٙمقن: قم٤مدل إٟمف قمٜمف شم٘مقل ُم٤م يقُم٤مً  قمدل ُم٤م أُمػم أو ُم٤م طم٤ميمؿ وم٢مذا، وم٤مقمؾ اؾمؿ ومٝمق

 ٤منيم إذا سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس قَمَدل إٟمف قمٜمف شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع و، اًمٔمٚمؿ طمٞم٤مشمف ؾم٤مئر

 قمـ شم٘مقل أن جيقز ومال، فَمَٚمؿ إٟمف: ومت٘مقل فَمَٚمؿ ُم٤م ىمْمٞم٦م ذم ُم٤م طمٙمقُم٦م ذم ًمٙمٜمف، قم٤مدًٓ 

 اًمذي: أي، جيقز ٓ أجْم٤مً  اًمٕمٙمس أن يمام، قم٤مدل إٟمف ُمرة قَمَدل واًمذي، اًمٔم٤ممل إول

 ٟم٘مقل، ٓ! قم٤مدل قمٜمف ومٜم٘مقل قمدل.. ُم٤م ىمْمٞم٦م ذم.. ُم٤م طمٙمقُم٦م ذم ًمٙمٜمف اًمٔمٚمؿ قم٤مدشمف ُمـ

 أنف صٗمتف ُمـ ًمٞمس ٕنف: فم٤ممل: ٟم٘مقل ٓ، فمٚمؿ: فمٚمؿ ًمٙمٜمف يٕمدل يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .ًمٙمؿ شمٌلم يمام سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس، ئمٚمؿ

: اح٤مئدة] ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ ▬ يٗمن قمٜمف اهلل ريض اًم٘مرآن شمرمج٤من يم٤من وم٢مذا

 .يمٗمر دون يمٗمر سم٠منف [77

، ٗمريم سم٠منف ُم٤م ؿمخص ذم أو ُم٤م ضمٜمس ذم اًمًٜم٦م ذم أو اًمٙمت٤مب ذم ٟمص ضم٤مء وم٢مذا

 ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ ▬ شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف قم٤ٌمس اسمـ شمٗمًػم سم٤مب ُمـ يٙمقن أن ومُٞمٛمٙمـ

 .يُمٗمر دون يُمٗمر: أي [77: اح٤مئدة]

 شم٤مريم٤مً  يم٤من ُمـ أن ذم سحي٤مً  اًمّمحٞمحلم ذم اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨م، احلدي٨م ضم٤مء وإذا

 يم٤مومر إٟمف: فقمٜم ٟم٘مقل أن يٜمٌٖمل ومام، اًمٜم٤مر ُمـ خيرج ىمط ظمػماً  يٕمٛمؾ مل وُمـ سمؾ، ًمٚمّمالة

 .اًمٜم٤مر ذم خمٚمد إٟمف: أي، اًم٤ًمُمع ذهـ إمم يت٤ٌمدر اًمذي سم٤معمٕمٜمك

 وذم، وحت٘مٞمؼ سمح٨م دون، اًمًٚمػ قمـ شُمروى اًمتل أصم٤مر أظمذ ؿم١مم ُمـ هل هذه

 .اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمد اًمذي اعمًٚمؿ شمٙمٗمػم يمٛمثؾ، ضمداً  ه٤مُم٦م ىمْم٤مي٤م

 ٟمٗمٕمتف اهلل إٓ هلإ ٓ: ىم٤مل ُمـ»: ط اهلل رؾمقل ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل اًمِمٝم٤مدة وهذه 
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 .اًمٜم٤مر ذم خيٚمد مل: أي شدهره ُمـ يقُم٤مً 

 سمرمحتف.. وضمؾ قمز سمِمٗم٤مقمتف خيرج وضمؾ قمز اهلل أن اًم٤ًمسمؼ سم٤محلدي٨م ذًمؽ وشم٠ميمد 

 .شىمط ظمػماً  يٕمٛمؾ مل ُمـ»: اًمرامحلم أرطمؿ وهق

 اًمتٕمٌػم هذا صح إذا، اًمٕم٤معملم رب ؿمٗم٤مقم٦م ضم٤مءت أو اًمٕم٤ٌمرة هذه ضم٤مءت وىمد 

ع أن سمٕمد: آٟمٗم٤مً  أذت يمام، حلماًمّمحٞم ذم إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم  اعم١مُمٜملم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ُيَِمٗمِّ

ٟمٜم٤م رسمٜم٤م ي٤م»: وم٘م٤مًمقا  إوًملم اًم٤ًمسم٘ملم ُمع اجلٜم٦م دظمٚمقا  اًمذيـ  ُمٕمٜم٤م يّمٚمقن يم٤مٟمقا  إظمقا

قن، ُمٕمٜم٤م ويّمقُمقن ، اًمٜم٤مر أدظمٚمتٝمؿ.. ُمٕمٜم٤م ٟمراهؿ ٓ ُمٕمٜم٤م وُيـج٤مهدون، ُمٕمٜم٤م وَيـُحجُّ

 دائرة إٓ اًمٜم٤مر ذم ومحامً  ص٤مر ُمـ يمؾ ومٞمخرضمقن، أظمرضمقهؿ: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل

 .وضمقهٝمؿ ُمـ اعمّمٚملم ومٞمٕمرومقن، اعمّمكم وضمف اًمٜم٤مر متس ٓ طمٞم٨م شاًمقضمف

 ُمـ يٕمرومقن.. ًمديٙمؿ ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة وهذه، إظمرى إطم٤مدي٨م سمٕمض وذم 

 واعمج٤مهديـ واًمّم٤مئٛملم اعمّمٚملم ُمـ يمثػماً  ظمٚم٘م٤مً  ومـُٞمْخرضمقن، اًمًجقد آصم٤مر

 ُمـ أظمرضمقا »: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل، أُمرشمٜم٤م ُمـ ضمٜم٤مأظمر! رسمٜم٤م ي٤م»: ي٘مقًمقن، وٟمحقهؿ

 َأظْمِرضمٜم٤م رسمٜم٤م: ومٞم٘مقًمقن، يمثػماً  ظمٚم٘م٤مً  ومُٞمخِرضمقن «اإليامن ُمـ ديٜم٤مر وزن ىمٚمٌف ذم يم٤من

 ٟمّمػ وزن ىمٚمٌف ذم يم٤من ُمـ أظمرضمقا »: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل، سم٢مظمراضمف أُمرشمٜم٤م ُمـ

 ظمٚم٘م٤مً  خُيِْرضمقن ُمرة ؾيم ذم شإيامن ُمـ ذرة ىمٚمٌف ذم يم٤من ُمـ»: سم٤مظمتّم٤مر وأظمػماً  ش..ديٜم٤مر

 .احلدي٨م ذم ي٘مقل، يمثػماً 

، اعم١مُمٜملم اًمِمٗمٕم٤مء سمقاؾمٓم٦م وضمؾ قمز رسمٜم٤م خيرضمٝمؿ اًمقضم٤ٌمت هذه يمؾ، هلل احلٛمد

: اعمّمٚملم ومٞمٝمؿ ًمٞمس ه١مٓء: واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمقضم٦ٌم شمرى، اعمّمٚملم: إومم اًمقضم٦ٌم

 ىمقًمف َيِْمَٛمٚمف ٓو، اعمٚم٦م ُمـ سمف خيرج يُمْٗمراً  يٙمٗمر ٓ اًمؽمك عمجرد اًمّمالة شم٤مرك ٕن

ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َوَيْٖمِٗمرُ ▬: شمٕم٤ممم َ
ِ
 .[78: اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مءُ  عم

 ىمٚمٌف ذم يم٤من ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ خيرج أن سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ وي١ميمد

 ؿمٗم٤مقم٦م إٓ يٌؼ ومل، واعم١مُمٜمقن وإنٌٞم٤مء اعمالئٙم٦م ؿمٗمٕم٧م»: اهلل ي٘مقل، ذرة ُمث٘م٤مل

 .شىمط ظمػماً  يٕمٛمؾ مل ُمـ قا أظمرضم»: ومٞم٘مقل «اًمرمحلم أرطمؿ
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 أصم٤مر هذه قمغم شمّمٗمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ُٟمْجري أن قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م طمٞمٜمئذٍ  احلدي٨م هذا ومٛمثؾ 

، ُمٜمٝم٤م اؾمؽمطمٜم٤م صم٤مسم٧م همػم ُمٜمٝم٤م يم٤من ومام، اًمّمالة شم٤مرك شمٙمٗمػم ذم اًمًٚمػ قمـ شُمْرَوى اًمتل

 ونُم٘مر همػم شمريم٤مً  اًمّمالة شم٤مرك أن قمغم اًمداًم٦م إطم٤مدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م شمٕم٤مرو٤مً  ُٟمْقضِمد وٓ

 ٟمت٠مول يمام شم٠موًمٜم٤مه صم٤مسمت٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من وُم٤م، اًمديـ قمـ يرشمد وٓ، يٙمٗمر ٓ إٟمف سم٤مجلحد

 ُم٤م أول اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر واًمتل، ط اًمٜمٌل قمـ شُمْرَوى اًمتل اعمرومققم٦م إطم٤مدي٨م

ٚمِامً  ًمٞمس أنف يت٤ٌمدر ًْ  .ُُم

 شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»: وهمػمه ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ُمثالً  اعمٕمروف يم٤محلدي٨م 

، اعمقىمقف ُمـ اًمّمحٞمح يمذاك اعمرومقع ُمـ اًمّمحٞمح هذا شم٠مويؾ ُمـ ذاكطمٞمٜم سمد ومال

 اعمّمٚملم همػم اًمٜم٤مر ُمـ خُيَْرج طمٞم٨م، آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمٍميح اًمٜمص ُمع يتٗمؼ شم٠مويالً 

 .أجْم٤مً 

 ُمـ يمثػم ذم ومٞمٝم٤م اًمّمح٦م حتري يٜمٌٖمل أجْم٤مً  أصم٤مر أن سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم يمٚمٛم٦م هذه

 .إطمٞم٤من

 ش 11: 78: 11/ 311/ واًمٜمقر اهلدى» 

 ش11: 11: 71/ 311/ واًمٜمقر اهلدى» 

 الصالة تارك حؽؿ

 طمٙمٛمف؟ ُم٤م اًمّمالة شم٤مرك ؿمخص: مداخؾة

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام، اإلؾمالم ُمـ اًمث٤مين اًمريمـ هل اًمّمالة أن ٓؿمؽ: الشقخ

 رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمدوا طمتك، اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن أُمرت»: واًمًالم

 وأُمقاهلؿ دُم٤مءهؿ ُمٜمل قمّمٛمقا  وم٘مد ىم٤مًمقه٤م وم٢مذا، اًمزيم٤مة وي١مشمقا ، اًمّمالة وي٘مٞمٛمقا ، اهلل

 .شوشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد وطم٤ًمهبؿ، سمح٘مٝم٤م إٓ

: اهلل رؾمقل حمٛمد اهلل إٓ إهل ٓ: اعمًٚمؿ ىمقل ُمّمداق ُمـ هل اًمّمالة وم٢مىم٤مُم٦م

 ذم سم٤مًمّمالة أُمر وضمؾ قمز هلل ُمٓمٞمع سمحؼ قمٌد أنف سمذًمؽ يث٧ٌم وم٢مٟمام يّمكم طملم ٕنف
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الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬: أي٦م يمٛمثؾ، آي٦م ُم٤م همػم يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  ♂اًمرَّ

 .[73: اًمٌ٘مرة]

 ىم٤مل طمتك، اًمّمالة قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم احلض ذم سم٤مًمغ اًمذي ط ًمٚمٜمٌل وُمٓمٞمع

، اًمّمالة شمرك واًمرضمؾ اًمنمك سملم»: ًمٗمظ وذم شاًمٙمٗمر سملم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ومٛمـ

 وم٘مد» ُمٜمٝم٤م؟ اعم٘مّمقد هق ُم٤م شيمٗمر وم٘مد»: ًمٗمٔم٦م قمٜمد ىمٚمٞمالً  ٟم٘مػ أن ُمـ ٓسمد هٜم٤م

، ًمف ذيؽ ٓ واطمد اهلل سم٠من ىمٚمٌف ىمرارة ُمـ يِمٝمد اًمذي اعمًٚمؿ أن يٕمٜمل هؾش يمٗمر

 اعم٘مّمقد هق هذا هؾ، ديٜمف قمـ ارشمد وم٘مد اًمّمالة شمرك إذا، ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  وأن

  احلدي٨م؟ هذا ُمـ

 اعم٘مّمقد يٙمقن وشم٤مرة، احلدي٨م ُمـ اعمٕمٜمك هذا ٘مّمقداً ُم يٙمقن شم٤مرةً : اجلقاب

 .آظمر ُمٕمٜمًك 

 ي١مدي ىمد، أجْم٤مً  ظمٓمػم هق وإٟمام، اًمًٝمؾ سم٤مُٕمر أظمر اعمٕمٜمك هذا وًمٞمس 

 إن شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ» إول؟ اعمٕمٜمك هق ُم٤م، إول اعمٕمٜمك إمم سمّم٤مطمٌف

 همػم شمرسمٞم٦م قا ُرسمُّ  اًمذيـ اًمِم٤ٌمب سمٕمض ي٘مقل يمام ىم٤مل إن، ذقمٞمتٝم٤م ضمحد إن، ضمحده٤م

 اًمٖمًؾ؟ وح٤مذا اًمقوقء؟ وح٤مذا اًمّمالة؟ ح٤مذا، دارهؿ قم٘مر ذم يم٤مٟمقا  وًمق، إؾمالُمٞم٦م

 يٕمرومقن وٓ، اًمٜمٔم٤موم٦م يٕمرومقن ُم٤م ًم٘مقم ذقم٧م، اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ذقم٧م إُمقر هذه

 ُم٤م أن أُم٤م، ذًمؽ وٟمحق وإزسم٤مل اًمٌٕمران ُمع وقم٤مؿمقا  اًم٘مذارات ذم قم٤مؿمقا ، اًمٓمٝم٤مرة

 هذه عمثؾ داقمل ذم ومام، ُمٞمن يمٚمف ًمٚمامء واًمدش دار يمؾ ذم امُم٤متاحل اعمدٟمٞم٦م اهلل ؿم٤مء

 شمٖمٜمل اًمري٤موٞم٦م وم٤محلريم٤مت، احلريم٤مت هذه عمثؾ داقمل ذم وُم٤م، ضمٝم٦م ُمـ اًمٓمٝم٤مرة

 .واٟم٘م٣م ُم٣م زُمـ ذم ذع اًمتل اًمٌدٟمٞم٦م احلريم٤مت هذه قمـ اًمٞمقم اًمِمٕمقب

 تجرأ ي وىمد، اًمٙم٤مومرة اعمٕم٤مين هذه أذه٤مهنؿ ذم يدور ىمد اًمذيـ اًمِم٤ٌمب ه١مٓء

: اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ُم٤ٌمذة اعم٘مّمقديـ هؿ ه١مٓء، سم٠مخًٜمتٝمؿ هب٤م ومٞمتٚمٗمٔمقا  سمٕمْمٝمؿ

 .ديٜمف قمـ ارشمد: أي شيمٗمر وم٘مد»
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98 

 ي١مُمـ يم٤من إذا قمٚمٞمف وأذف، اًمٙمٗمر ىم٤مرب: أي شيمٗمر وم٘مد»: اًمث٤مين اعمٕمٜمك أُم٤م

 وًمٙمـ، اًمّمالة ُمـ ًمف ذع سمام يٕمت٘مد سم٠من يٕمٌده: أي اهلل ويديـ، اًمّمالة سمنميٕم٦م

 قمكمَّ  يتقب اهلل: ىمقًمف، قمكمَّ  يتقب اهلل: ي٘مقل دائامً  طم٤مًمف وًم٤ًمن، أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمفطم٤م ًم٤ًمن

 وًمٞم٧ًم، ي١مدهي٤م أن جي٥م اًمّمالة هذه سم٠من ُمٕمؽمف، رسمف ُمع سمذٟمٌف ُمٕمؽمف أنف: ُمٕمٜم٤مه٤م

 ًمٙمٜمف، اًمنمقمٞم٦م هبذه يٕمؽمف هذا ٓ، واٟم٘م٣م ُم٣م زُم٤من هذا: إول اًمٗمريؼ ىم٤مل يمام

 ُميض ُمع خيِمك وًمٙمـ، اعمٚم٦م قمـ سمف خيرج يمٗمراً  يٙمٗمر ٓ هذا، هب٤م اإلشمٞم٤من ذم ُُمَ٘مٍمِّ 

 اح٤مدي٦م سم٤مٕؿمٞم٤مء اًمٕمالىم٦م ذم يمٚمٛم٦م ٟمًٛمع اًمٞمقم ٟمحـ ح٤مذا؟، يم٤مومراً  يٛمقت أن اًمزُم٤من

ادات صٞم٤مٟم٦م اًمّمٞم٤مٟم٦م؟ ُمٕمٜمك ُم٤م اًمّمٞم٤مٟم٦م: ُمثالً  ، آظمره إمم، اًمًٞم٤مرات اًمثالضم٤مت اًمؼَمَّ

 أو أو ؾمٜم٦م يمؾ أو ـمقيٚم٦م ُمثالً  ؾمٗمرة يمؾ، صٞم٤مٟم٦م شمريد ًمٙمـ، طم٤مهل٤م ُم٤مر ُم٤مؿمٞم٦م اًمًٞم٤مرة

 .وشمتٚمػ متقت أن اًمًٞم٤مرة؟ ُمّمػم يم٤من اًمّمٞم٤مٟم٦م هذه يٗمٕمؾ مل وإذا، آظمره إمم

 اًم٘مٚم٥م هذا أجْم٤مً ، اإلٟم٤ًمن هذا سمف حيٞمك اًمذي اعمقشمقر هق اًمذي اًم٘مٚم٥م وهٙمذا 

 .يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر ًمٙمـ، صٞم٤مٟم٦م إمم سمح٤مضم٦م هق

 أظمرضمف اًمذي ٞمحاًمّمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل

 اًمٜمٕمامن قمٜمٝمام اهلل ريض سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

 احلرب ذم ُم٤مت اًمذي هق سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن هذا، صح٤ميب ُم٤مذا؟ اسمـ صح٤ميب سمِمػم سمـ

 ومٞمف اًمذي اًمٙمالم سمذاك ُمٕمف وشمٙمٚمؿ اهلرُمزان إمم اعمٖمػمة ذه٥م، هذه إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل

ة  ومٞمٙمقن ُم٧م أن٤م إن: هلؿ وم٘م٤مل، يقُمئذ اعمًٚمٛملم ضمٞمش ىم٤مئد هق يم٤من، اإلؾمالم قِمزَّ

 .آظمره إمم ومٗمالن ُم٤مت وإن، ومالن اًم٘م٤مئد

، رحم٤مً  ومقوع أطمدهؿ ومرآه، ؿمٝمٞمداً  وىمع سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ اجلٞمش هجؿ وح٤م

 قمنمات ـمٕمـ وىمد ُم٤مت ىمد ومقضمدوه، سمًٝمقًم٦م جيدوه طمتك ممٞمزاً  قمٚمامً  قمٚمٞمف وووع

 .اًمٓمٕمٜم٤مت

 سَملمِّ  احلالل إن»: ىم٤مل أنف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٞمٜم٤مٟمٌ قمـ يروي اًمٜمٕمامن هذا

م  اًمِمٌٝم٤مت اشم٘مك ومٛمـ، اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُمِمتٌٝم٤مت أُمقر وسمٞمٜمٝمام، سَملمِّ  واحلرا

 احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ، حم٤مرُمف اهلل محك وإن، محك ُمٚمؽ ًمٙمؾ وإن، ًمديٜمف اؾمتؼمأ  وم٘مد
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 مت٤مم، ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم يّمكم ٓ اًمذي هذا شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ

 ومًدت وإذا، يمٚمف اجلًد صٚمح صٚمح٧م إذا، ُمْمٖم٦م اجلًد ذم وإن أٓ»: احلدي٨م

 .شاًم٘مٚم٥م وهل أٓ يمٚمف اجلًد ومًد

اد اًمًٞم٤مرة وم٘مط ًمٞمس، صٞم٤مٟم٦م إمم سمح٤مضم٦م اح٤مدي سم٤مًمتٕمٌػم اعمْمٖم٦م هذه  واًمؼَمَّ

 ٟمحـ ومفٟمٕمر اًمذي اًم٘مٚم٥م أن يمام ٕنف: ُيَّم٤من أن وأومم أومم هذا، آظمره إمم واًمثالضم٦م

 أن احلرص يمؾ حيرصقن وأبداً  دائامً  وم٤مٕـم٤ٌمء، ويّمح يٛمرض وأنف، ُمْمٖم٦م قمـ قم٤ٌمرة

ٜمِّلم ًمٚمِمٞمقخ سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص٦م، ؾمٚمٞمامً  يٕمٞمش طمتك ؾمٚمٞمامً  اإلٟم٤ًمن ىمٚم٥م ئمؾ ًِ : أن٤م ُمثكم اعمُـ

 .قمدُم٤مً  ُم٤مذا؟ ؾمٞمّمٌح، ًمٚمّمٞم٤مٟم٦م شمريمف سم٥ًٌم ؾم٤مء ُم٤م ومنقم٤من ُمريْم٤مً  ىمٚمٌف يم٤من إن ٕنف

 أي ُمـ أيمثر، ضمداً  شم٤مُم٦م قمٜم٤مي٦م اح٤مديلم إـم٤ٌمء سمف ُيْٕمٜمَك اًمذي اح٤مدي اًم٘مٚم٥م هذا

 ُمـ وم٘مد ُمٝمام، اًم٘مٚم٥م هبذا إٓ يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع ٓ اًمٌدن ٕن: اًمٌدن ُمـ ُمٙم٤من

 .مت٤مُم٤مً  ٟمٗمًف وم٘مد وم٘مده إذا اًم٘مٚم٥م هذا إٓ، قمْمقٍ 

، وأؾمٛمك أؾمٛمك قمٜم٤مي٦م اًم٘مٚم٥م هبذا ُيْٕمٜمَك أن جي٥م، سم٤مًم٘مٚم٥م اح٤مدي٦م اًمٕمٜم٤مي٦م هذه

ض ٓ وطمتك، يًٚمؿ طمتك اًم٘مٚم٥م هبذا اح٤مديلم إـم٤ٌمء قمٜم٤مي٦م ُمـ وأقمال  ح٤م ٟمٗمًف ُيَٕمرِّ

ض: أي شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل  ٟمٗمًف قَمرَّ

 .ًمٚمٙمٗمر

 اًمٜم٤مر ُمّمػُمه ومٝمذا، يمذا سمال صالة سمال ىم٤مل إذا أُم٤م، اًمّمالة سمنميٕم٦م آُمـ إذا هذا 

 أمهٞم٦م ُمـ هذا، اًمٜم٤مر ُمـ إؾمٗمؾ اًمدرك ذم، مجٞمٕم٤مً  ٙمٗم٤مرواًم وه٤مُم٤من ومرقمقن ُمع ُيـحنم

 .اإلؾمالم ذم اًمّمالة

 ُمع أجْم٤مً  اًمٙمٝمقل وُمـ سمؾ، اًمِم٤ٌمب ُمـ ُمٌتغم يم٤من ُمـ، ُمٌتغم يم٤من ومٛمـ وًمذًمؽ 

 هذه يذيمر أن ومٕمٚمٞمف، هب٤م اًمتٝم٤مون أو سمؽميمٝم٤م، سم٤مًمّمالة ُمٌتغم يم٤من ُمـ، اًمِمديد إؾمػ

 .أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم حي٤مومظ وأن، احل٘مٞم٘م٦م

 ذم يّمٚمقه٤م وأن سمؾ، وم٘مط هذا ًمٞمس شمٜمتٌٝمقا  أن وأرضمق، وم٘مط هذا وًمٞمس 

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سيح ذم ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن: اعم٤ًمضمد  ♂اًمّمَّ
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يَم٤مةَ  َوآشُمقا ▬، إُمر أول[ 73: اًمٌ٘مرة]  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ▬، أُمر صم٤مين [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمزَّ

ايمِِٕملمَ   .أُمر صم٤مًم٨م [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمرَّ

راً  ًمٞمس اًمث٤مًم٨م إُمر هذا   ُم٤مذا اًمزيم٤مة وآشمقا  سمٞمٜمٝمام ُم٤م طمذومٜم٤م ًمق، إول ًمألُمر شمٙمرا

 .هلل طم٤مؿم٤م شمٙمرار؟ هذا ♂اًمرايمٕملم ُمع واريمٕمقا  اًمّمالة وأىمٞمٛمقا ▬ اعمٕمٜمك؟ ؾمٞمّمػم

 اًمٙمٚمؿ ضمقاُمع ُمـ ويمقٟمف، واًمٗمّم٤مطم٦م اًمٌالهم٦م ذم ًمف ُمثؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل يمالم 

 .ضمداً  يمثػمة ٕم٤مينُم شُمٕمٓمل ىمٚمٞمٚم٦م يمٚمٛم٦م

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬ : ُمٕمٜمك ًمٞمس اٟمتٌٝمقا ، أدوه٤م: ُمٕمٜم٤مه٤م ًمٞمس [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمّمَّ

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬ الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬: ُمٕمٜمك وإٟمام، وم٘مط أدوه٤م [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمّمَّ : اًمٌ٘مرة] ♂اًمّمَّ

 .شوإضمالؾمف» شم٘مقيٛمف: هق اًمٌمء إىم٤مُم٦م، أداءه٤م أطمًٜمقا : أي [73

وا: ًمؽ ؾمٞم٘مقل سم٤مًمّمالة وم٘مط ي٠مُمر أن وضمؾ قمز اهلل أراد ًمق  ًمٙمٜمف، اًمّمالة أدُّ

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬: ىم٤مل  أُمر صمؿ، صٚمٞمتؿ إذا اًمّمالة أداء أطمًٜمقا : أي [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمّمَّ

ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ▬: أي٦م آظمر ذم صم٤من سم٠مُمر  .مجع اًمرايمٕملم [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمرَّ

 .اعم٤ًمضمد ذم اًمرايمٕملم ُمع ًمّمالةا إىم٤مُم٦م ُمـ سمف ُأُمرشمؿ ُم٤م اضمٕمٚمقا : أي 

 ش11: 79: 31/  193/  واًمٜمقر اهلدى»

  الصالة تارك حؽؿ

 ىمٓمٕمٞم٤ًم؟ اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ: السمال

الً  شمريمٝم٤م يم٤من إن: اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ: الشقخ ًَ  ومٝمق، سمنمقمٞمتٝم٤م ي١مُمـ وهق يَم

 .ديٜمف قمـ ُمرشمد يم٤مومر ومٝمق ذقمٞمتٝم٤م ُيٜمٙمر يم٤من إذا أُم٤م، وم٤مؾمؼ ُمًٚمؿ

 ش 11: 17: 48/ 737/واًمٜمقر اهلدى»



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 

 

 

111 

 الصالة تارك حؽؿ

 شم٤مرك سمحٙمؿ ىم٤مل ُمـ، آؾمتدٓٓت ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٠ًمخؽ، ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

 اًمرضمؾ، اًمٕمثٞمٛملم ص٤مًمح اًمِمٞمخ ًمٗمْمٞمٚم٦مش اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ» رؾم٤مًم٦م ذم اًمّمالة

 قمـ شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ، يمثػمة اؾمتدٓٓت وًمف، يم٤مومر اًمّمالة شم٤مرك إٟمف ُمذه٥م يذه٥م

الةَ  َوَأىَم٤مُُمقا  ٤مسُمقا شمَ  وَم٢ِمنْ ▬: اعمنميملم يَم٤مةَ  َوآشَمُقا  اًمّمَّ ُٟمُٙمؿْ  اًمزَّ ـِ  ذِم  وَم٢ِمظْمَقا ي  [11: اًمتقسم٦م] ♂اًمدِّ

ٟم٤مً  ومٚمٞمس، ذًمؽ يٗمٕمٚمقا  مل إذا أهنؿ: أي٦م ُمٗمٝمقم إن: ي٘مقل ة شمٜمتٗمل وٓ، ًمٜم٤م إظمقا  إظُُمقَّ

 .اإلؾمالم قمـ اخلروج قمٜمد شمٜمتٗمل وًمٙمـ، قَمُٔمَٛم٧م وإن سم٤معمٕم٤ميص اًمديٜمٞم٦م

 يٙمٗمر وإٟمام ُمًٚمامً  يٙمقن ٓ، اًمزيم٤مة ُيـخرج ومل صغم إذا إٟمف: ٘مقلي ٓ ًمٙمـ: الشقخ

 .سمذًمؽ

 يمٗمر؟ دون يمٗمر سم٠منف اًم٘مقل ىمْمٞم٦م قمغم سمٜم٠ًمل ٟمحـ ؿمٞمخ ي٤م. ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .هيديؽ اهلل هبذا ي٘مقل ٓ هق: الشقخ

 ...أنف قمروم٧م اًمٚمِّـل أن٤م ًمٙمـ، ي٘مقل ٓ هق قم٤مرف أن٤م. ٓ: مداخؾة

ٌَّٞم٧م، شمٌٕمف ًمدًمٞمؾا سمتجٞم٥م أن٧م هيديؽ اهلل: الشقخ  ومٞمف ًمٞمس أنف ٟمٔمرك ُأخٗم٧م ومَح

 .اًمّمالة شم٤مرك ذم ىم٤مل ُم٤م ُمثٚمام اًمزيم٤مة شم٤مرك ذم ي٘مقل ٓ ٕنف: دًمٞمؾ

ٌَّٞم٧م، ودًمٞمٚمف رأجف طمٙمٞم٧م وإٟمام، رأجف طمٙمٞم٧م أنؽ ايمتٗمٞم٧م ُم٤م وم٠من٧م   ُأخٗم٧م ومَح

 .اًمّمالة ُمع اًمزيم٤مة ؿمٛمٚم٧م أي٦م ٕن: ًمف دًمٞمالً  ًمٞمس هذا إٟمف ٟمٔمرك

 .صحٞمح: مداخؾة

 ؾم١ماًمؽ؟ ؿمق أن! ـمٞم٥م: خالشق

 شم٤مرك اًمرضمؾ هذا قمغم طمٙمٛمٜم٤م ؿمٞمخ ي٤م يمٞمػ: ؾم١مازم، ؾم١مازم...: مداخؾة

 شمٙم٤مؾماًل؟ وًمٙمـ هل٤م ضم٤مطمداً  ًمٞمس، اًمّمالة

 .سمٙم٤مومر وًمٞمس، وم٤مؾمؼ هذا: الشقخ
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 !ؿمٞمخٜم٤م اًمدًمٞمؾ: مداخؾة

 مخس»: واًمدًمٞمؾش اجلٜم٦م دظمؾ اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل ُمـ أنف»: اًمدًمٞمؾ: الشقخ

اه٤م ومٛمـ، اًمٕم٤ٌمد قمغم اهلل يمتٌٝمـ صٚمقات  وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م وأتؿ، أداءه٤م وأطمًـ أدَّ

ه٤م مل وُمـ، اجلٜم٦م ُيْدظِمَٚمف أن اهلل قمٜمد ًمف يم٤من، وظمِمققمٝم٤م  ريمققمٝم٤م ُيتِؿ ومل ُي١َمدِّ

 .شًمف همٗمر ؿم٤مء وإن قمذسمف ؿم٤مء إن، قمٝمد اهلل قمٜمد ًمف يٙمـ مل، وظمِمققمٝم٤م وؾمجقده٤م

َ  إِنَّ ▬: ي٘مقل اهلل ٕن: ًمف همٗمر ُم٤م يم٤مومراً  يم٤من وًمق  كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ٓ اّللَّ  َوَيْٖمِٗمرُ  سمِفِ  ُينْمَ

ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َ
ِ
 .[78: اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مءُ  عم

 !ؿمٞمخٜم٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك: مداخؾة

 .وإي٤مك: الشقخ

 ومٝمٛمُتٝم٤م ُم٤م وأن٤م يمثػماً  أؾمٛمٕمٝم٤م اًمٚمِّـل اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمٜمؽ أومٝمؿ ممٙمـ ًمٙمـ: مداخؾة

 يمٗمر؟ دون يمٗمر. ..يمٞمػ، يمٗمر دون يمٗمر ًمٙمٜمف، ي٘مقل هل اًمكم

٤ٌَمب»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل: يٕمٜمل: الشقخ  ذم وىم٤مل شيمٗمر وىمت٤مًمف ومًقق اعمًٚمؿ ؾِم

ـَ  ـَم٤مئَِٗمت٤َمنِ  َوإِنْ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٤م سَمَٖم٧ْم  وَم٢مِنْ  سَمٞمْٜمَُٝماَم  وَم٠مَْصٚمُِحقا  اىْمَتَتُٚمقا  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ُِم  إطِْمَدامُهَ

تِل وَمَ٘م٤مشمُِٚمقا  إظُْمَرى قَمغَم    َأُْمرِ  إمَِم  شَمِٗملءَ  طَمتَّك شَمٌِْٖمل اًمَّ
ِ
 .[9: احلجرات] ♂اّللَّ

، اعم١مُمٜملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م سم٠مهنؿ اًمٕم٤معملم رب طَمَٙمؿ، سمٖم٤مة وهؿ ىم٤مشمٚمقا  اًمٚمِّـل ومٝم١مٓء 

 .شيمٗمر وىمت٤مًُمف»: ي٘مقل احلدي٨م وذم

دة يمٗمر دون يمٗمر هذا: وم٢مذاً  ، اًمٙمٗم٤مر أومٕم٤مل ُمـ هق هذا ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ ومٛمـ، اًمرِّ

 .قم٘مٞمدهتؿ يٕمت٘مد ومل، ومٕمٚمٝمؿ ومٕمؾ وم٘مد، قم٘م٤مئدهؿ ذم اًمٙمٗم٤مر خي٤مًمػ وًمٙمٜمف

 ُمٕمٜمك هذا، هلؿ خُم٤َمًمػ اًمٕم٘مٞمدة طمٞم٨م وُمـ، هبؿ ُُمْٚمَحؼ اًمٗمٕمؾ طمٞم٨م ُمـ ومٝمق 

 .شيمٗمر دون يمٗمر»: ىمقهلؿ

 صحٞمح؟ اًم٘مقل هق: يٕمٜمل: مداخؾة

 .ؿمؽ سمال: الشقخ
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ٞمٝم٤م ممٙمـ! ؿمٞمخ ي٤م: مداخؾة ٛمِّ ًَ ٛمٝم٤م: يٕمٜمل شمًٛمٞم٤مت ُٟم ًِّ  ُم٤م ُمثؾ أنف، شم٘مًٞمؿ ُٟمَ٘م

 أجش؟ اًمث٤مين واًمٙمٗمر، دةر يمٗمر أن٧م ىمٚم٧م

 .قمٛمكم يمٗمر: الشقخ

 .قمٛمكم يمٗمر: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 وم٘مط؟ آصمٜملم ه١مٓء أم صم٤مًم٨م شم٘مًٞمؿ وومٞمف: مداخؾة

 يمٗمر وومٞمف، اقمت٘م٤مدي يمٗمر وومٞمف قمٛمكم يمٗمر ومٞمف: شم٘مًٞمٛملم هق، اصمٜملم ه١مٓء: الشقخ

 .ًمٗمٔمل يمٗمر وومٞمف، ىمٚمٌل

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك: مداخؾة

 .وإي٤مك: الشقخ

 ش11: 13: 76/ 343/واًمٜمقر اهلدى»

 الرد عذ مـ احتج هبذا احلديث عذ تؽػر تارك الصالة

 طأوص٤مين ظمٚمٞمكم رؾمقل اهلل : وقمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

وٓ ، أو صٚمٌتؿ، وإن ىُمٓمٕمتؿ أو طمرىمتؿ، ٓ شمنميمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤مً : سمًٌع ظمّم٤مٍل وم٘م٤مل

وٓ شمريمٌقا ، ومٛمـ شمريمٝم٤م ُمتٕمٛمدا وم٘مد ظمرج ُمـ اعمٚم٦م، ُمتٕمٛمديـ، شمؽميمقا اًمّمالة

وم٢مهن٤م رأس اخلٓم٤مي٤م يمٚمٝم٤م احلدي٨م. رواه ، وٓ شمنمسمقا اخلٛمر، وم٢مهن٤م ؾمخط اهلل، اعمٕمّمٞم٦م

 شوٕمٞمػ»وحمٛمد سمـ ٟمٍم ذم يمت٤مب اًمّمالة سم٢مؾمٜم٤مديـ ٓ سم٠مس هبام. ، اًمٓمؼماين

ىم٤مل ، ٦م سمـ ذيحىمٚم٧م إٟمام هق إؾمٜم٤مد واطمد. وومٞمف قمٜمدمه٤م ؾمٚمٛم: ىم٤مل إًم٤ٌمين

وومٞمف اًمرد قمغم ُمـ اطمت٩م ش 1991ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م»وهق خمرج ذم ، ٓ يٕمرف: اًمذهٌل
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 سم٤محلدي٨م ُمـ شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل.

 ش1/411اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

ما ثبت عـ السؾػ مـ الؼقل بؽػر تارك الصالة حمؿقل عذ 

 ادستؽز وادعاكد

ٓ  طيم٤من أصح٤مب حمٛمٍد : ىم٤ملوقمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمٍؼ اًمٕم٘مٞمكم ريض اهلل قمٜمف 

 شصحٞمح ُمقىمقف»همػم اًمّمالة. رواه اًمؽمُمذي. : يرون ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إقمامل شمريمف يمٗمرٌ 

وهذا ٟمحقه حمٛمقل قمغم اعمٕم٤مٟمد اعمًتٙمؼم اعمٛمتٜمع ُمـ أدائٝم٤م وًمق : ىم٤مل إًم٤ٌمين

 ش.طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة»اٟمٔمر رؾم٤مًمتل ، يمام ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ، أنذر سم٤مًم٘متؾ

 ش1/416ًمؽمهٞم٥ماًمؽمهمٞم٥م وا»

 إكّم يؽػر تارك الصالة إذا كان معاكًدا مستؽزاً 

وٓ صالة عمـ ٓ ، ٓ إيامن عمـ ٓ صالة ًمف: وقمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

 شصحٞمح ُمقىمقف»ووقء ًمف. رواه اسمـ قمٌد اًمؼم وهمػمه ُمقىمقوم٤ًم. 

 ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر. : طىم٤مل اًمٜمٌل : وىم٤مل اسمـ أبك ؿمٞم٦ٌم

أن : طصح قمـ اًمٜمٌل : سمـ ٟمٍم اعمروزىُّ ؾمٛمٕم٧م إؾمح٤مق ي٘مقلوىم٤مل حمٛمد 

أن شم٤مرك : طويمذًمؽ يم٤من رأى أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ًمدن اًمٜمٌل ، شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومرٌ 

 اًمّمالة قمٛمدًا ُمـ همػم قُمذٍر طمتك يذه٥م وىمتٝم٤م يم٤مومٌر. 

شمرك اًمّمالة يمٗمر ٓ »: وروى قمـ مح٤مد سمـ زيٍد قمـ أجقب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

 ش.خُيتٚمػ ومٞمف

: قمـ إؾمح٤مقش 7/446ش »اًمتٛمٝمٞمد»وزاد اسمـ قمٌد اًمؼم ذم : وىمٚم٧م: ٤مينىم٤مل إًمٌ

ومٗمل ىمقًمف هذا ُم٤م يِمٕمر أنف ٓ يّمكم قمٜم٤مدًا ش ٓ أصكم: إذا أبك ُمـ ومْم٤مئٚمٝم٤م وىم٤مل»
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وًمٞمس يمذًمؽ ُمـ ، ومٝمق ذم هذه احل٤مًم٦م وٟمحقه٤م يم٤مومر، واؾمتٙم٤ٌمرًا قمـ اخلْمقع هلل هب٤م

طملم يٜمٙمر قمٚمٞمف ، حلدود اًمنمقمٞم٦مي٘مقل ُمثاًل ذم هذا اًمزُم٤من اًمذي قمٓمٚم٧م ومٞمٝم٤م إىم٤مُم٦م ا

ومٛمثٚمف ًمق أنذر ، واهلل يٕمٚمؿ أنف ص٤مدق ومٞمام ي٘مقل، اهلل يتقب قمكم: شمرك اًمّمالة ىم٤مل

سمؾ ُم٤م اىمؽمن سمف ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمدال قمغم ، ومٚمٞمس اًمٙمٗمر هق عمجرد اًمؽمك، سم٤مًم٘متؾ إن أبك

 واهلل أقمٚمؿ.، ومٕمٚمٞمف حتٛمؾ أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وآصم٤مره، اًمٙمٗمر اًم٘مٚمٌل

 ش1/419اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»
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 يؼتؾ الصالة تارك

 : ي٘متؾ وشم٤مريمٝم٤م

 اهلل رؾمقل حمٛمدا اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمدوا طمتك اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن أُمرت»

 قمٚمٞمٙمؿ ؾمٞمٙمقن»ش قمٚمٞمف ُمتٗمؼ» احلدي٨م...ش ومٕمٚمقا  وم٢مذا اًمزيم٤مة وي١مشمقا  اًمّمالة وي٘مٞمٛمقا 

 ُمـ وًمٙمـ ؾمٚمؿ وم٘مد هيمر وُمـ قمٜم٘مف سمرئ وم٘مد أنٙمر ومٛمـ وشمٜمٙمرون ومتٕمرومقن أُمراء

 سمغم: ىم٤ملش يّمكم؟ أخٞمسش. »مش »صٚمقا  ُم٤م ٓ»: ىم٤مل ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ؟ أٓ: وم٘م٤مًمقا ش وشم٤مسمع ريض

/ 1» ُم٤مًمؽ شىمتٚمٝمؿ قمـ اهلل هن٤مين اًمذيـ أوئلؽ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل. ًمف صالة وٓ

 ش.ُمًٜمدهيام» ذم وأمحد اًمِم٤مومٕمل ووصٚمف صحٞمح سمًٜمد ُمرؾمالً ش 181

/ 1ش »اعمجٛمع» ذم واًمٌزار يٕمغم وأيب اًمؼماين ذم أنس طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف
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 ش[.1/17»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 زوجفا يصيل ال التل ادرأة

 هم٤مومؾ وهق ؾمٜمقات صمالث..، شمّمكم وزوضمتف يّمكم ٓ هق ُمتزوج رضمؾ: السمال

 شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا، اهلل ذيمر قمـ

، اهلل ذيمر قمـ هم٤مومؾ شمٕمٜمل أم، يّمكم ٓ أنف ىمقًمؽ قمغم صم٤مسم٧م أن٧م هؾ... : الشقخ

 إٓ اهلل يذيمر وٓ، اًمٗمرض يّمكم إٟم٤ًمن ُربَّ ، َُمٓم٤َّمـم٦م ؿم٤مُمٚم٦م يمٚمٛم٦م اهلل ذيمر قمـ اًمٖمٗمٚم٦م

 .اًمّمالة قمـ هم٤مومؾ ًمٞمس ًمٙمـ، اهلل ذيمر قمـ هم٤مومؾ هذا، اًمّمالة هذه ذم إٓ، ىمٚمٞمال

 .أجْم٤مً  اًمّمالة قمـ: مداخؾة

 مم٤م اًمّمالة أمهٞم٦م قمروم٧م ٕنؽ: ًمٚمّمالة شم٤مرك إٟمف سم٘مقًمؽ ايمتٗمل: وم٢مذاً : الشقخ

 . آٟمٗم٤مً  ُذيمر

 شمٓمٚم٥م أن ومٚمٚمٛمرأة، شمذيمر يمام ذًمؽ قمغم وُمًتٛمر ًمٚمّمالة شم٤مريم٤مً  اًمزوج يم٤من وم٢مذا
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 حي٤مومظ أن قمٚمٞمف ووٓيتف إُم٤مرشمف سمحٙمؿ أوًٓ  جيؼمه وهق، اًمنمقمل احل٤ميمؿ ُمـ ُمٗم٤مرىمتف

ق شمريمٝم٤م قمغم اؾمتٛمر وم٢من، اًمّمالة قمغم  .أنٗمف رهمؿ وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف وَمرَّ

 ..ش: 19: 11/  93 / واًمٜمقر اهلدى»

 الصالة تارك ومشاربة مماكؾة

 وأذب؟ ُمٕمف آيمؾ أن جيقز ومٝمؾ، يّمكم ٓ أخ زم: السمال

 أصٖمر؟ أم ُمٜمؽ أيمؼم هق: الشقخ

 .ُمٜمل أيمؼم: مداخؾة

َـّ  وسمٚمغ: الشقخ  اًمتٙمٚمٞمػ؟ ؾِم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 وشمنمب؟ شم٠ميمؾ أجـ ُمـ، ُمٕمف ذسم٧م وُم٤م ُمٕمف أيمٚم٧م ُم٤م إذا وم٠من٧م: الشقخ

 .ومٞمف ي٠ميمؾ ًمذيا إيمؾ ُمـ: مداخؾة

 شم٠ميمؾ أجـ ُمـ، ُمٕمف شمنمب وٓ ُمٕمف شم٠ميمؾ ٓ: ًمؽ وىمٚمٜم٤م ومروٜم٤م إذا: الشقخ

 ُمٜمؽ؟ أيمؼم هق دام ُم٤م، وشمنمب

 .ًمقطمدي يٕمٜمل آيمؾ: مداخؾة

 اًمٌٞم٧م؟ داظمؾ أم اًمٌٞم٧م ظم٤مرج، ًمقطمدك يٕمٜمل: الشقخ

 .اًمٌٞم٧م داظمؾ: مداخؾة

 أٌب؟ ًمؽ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 أم؟ ًمؽ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة
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 .اهلل ؿم٤مء إن يّمٚمقن :الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 ُمٕمٝمؿ؟ شم٠ميمؾ هؾ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ إي: مداخؾة

 ُمٕمٝمؿ؟ ي٠ميمؾ ُم٤م يّمكم ُم٤م اًمذي هذا وأظمقك: الشقخ

 .ُمٕم٤مٟم٤م ي٠ميمؾ.. : مداخؾة

 .وأُمؽ أب٤مك شمريم٧م ذًمؽ ُمٕمٜمك، أظم٤مك شمريم٧م إذا أن٧م: الشقخ

 أظم٤مك شمريم٧م إن ٕنؽ: أظمل أترك أن٤م شم٘مقل أن ًمؽ جيقز ٓ اًمّمقرة هذه ومٗمل 

 .وأُمؽ أب٤مك ريم٧مشم

 شمقضمٞمٝمؽ وحتًـ، اًمٜمّمٞمح٦م ُمـ ورء اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمدك يم٤من إذا أن٧م ًمٙمـ 

ة وًمٞمس، أطمًـ هل سم٤مًمتل ذًمؽ ومتٗمٕمؾ، ُمٜمؽ أيمؼم أنف وسمخ٤مص٦م، أظمٞمؽ إمم  سم٤مًمِِمدَّ

 .واًمٖمٚمٔم٦م

 ..ش : 73: 34/  93 / واًمٜمقر اهلدى»

 الصالة تارك مراث

 قمغم اعمػماث هذا ي٘مًؿ ومٝمؾ، ُمػماث وًمف، يّمكم ٓ وهق رضمؾ ُم٤مت: السمال

 أبٜم٤مئف؟

 ؾم١مال قمـ، اًم٤ًمسمؼ اجلقاب وقء قمغم قمٚمٞمف اجلقاب يٛمٙمـ اًمٙمالم هذا: اجلقاب

 .اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر ذم اًمّمح٤مسم٦م اظمتٚمػ وهؾ، اًمّمالة شم٤مرك قمـ هٜم٤مك إخ

 قُمِرَف  رضمؾ هذا يم٤من إن: اًم٤ًمسمؼ ًمٚمجقاب شمٚمخٞمّم٤مً  اجلقاب يٙمقن وسم٤مظمتّم٤مر

، اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم يدومـ وٓ يم٤مومر ومٝمق، ٤معمّمٚملمسم ويًتٝمزئ اًمّمالة جيحد يم٤من سم٠منف

 .ُيَقرث وٓ
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 إُم٤م يّمكم ٓ ومٕمالً  يم٤من وًمٙمٜمف، هب٤م واقمؽماومف، سم٤مًمّمالة سم٢ميامٟمف ُمٕمرووم٤مً  يم٤من إن أُم٤م 

 .هذه واحل٤مًم٦م، ورصمتف شمرصمف ومٝمذا، يّمكم ٓ وأطمٞم٤مٟم٤مً  يّمكم أطمٞم٤مٟم٤مً  وإُم٤م، دائامً 

 ..ش : 79: 13/  93 / واًمٜمقر اهلدى»

 الصالة تارك ذع السالم رد

 شمرد هؾ، قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: وي٘مقل قمٚمٞمؽ يٛمر اًمّمالة شم٤مرك واطمد ُمثال: السائؾ

 قمٚمٞمف؟ اًمًالم

 .َوقَمْٔمَتف ص٤مطمٌتف إذا ًمٙمـ، اًمًالم شمرد ٟمٕمؿ: الشقخ

 ..ش: 11: 31/ 97/ واًمٜمقر اهلدى»

 وُيَزّكل يصقم لؽـف، يصيل ال الذي

 اًمٗمرو٤من؟ هذان ٜمفقم يً٘مط ومٝمؾ، ويزيمل يّمقم ًمٙمٜمف يّمكم ٓ اًمذي: السائؾ

 اًمقىم٧م وذم وُيَزيّمل يّمقم اًمذي هذا ًمٞمس أنف سمٛمٕمٜمك، قمٜمف يً٘مط، ٟمٕمؿ: الشقخ

: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف: ُيزيمل وٓ، يّمقم وٓ، يّمكم ٓ اًمذي ذاك ُمثؾ ًمٞمس، يّمكم ٓ ٟمٗمًف

ـْ ▬ ةٍ  ُِمثَْ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  وَمَٛم ـْ *  َيَره ظَمػْمًا  َذرَّ ةٍ  ُِمثَْ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  َوَُم ا  َذرَّ  .[8-7: اًمزًمزًم٦م] ♂هَيرَ  َذ 

ل يّمقم اًمذي هذا قمغم خُيَِْمك وًمٙمـ   ٓ أن، يّمكم ٓ ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم، وُيَزيمِّ

 قمٚمٞمف حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف: زيم٤مشمف وُمـ صٞم٤مُمف ُمـ يًتٗمٞمد

٧م وم٢من، اًمّمالة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد  ظم٤مب وم٘مد ٟم٘مّم٧م وإن، وأنجح أومٚمح وم٘مد، شَمـٛمَّ

 .شوظمن

ل ويّمقم، يّمكم ٓ اًمذي، سمٕمض ُمـ أهقن اًمنم سمٕمض طمٜم٤مٟمٞمؽ: إذا   ظمػم، وُيَزيمِّ

 .يزيمل وٓ يّمقم وٓ يّمكم ٓ اًمذي ُمـ

 ش11: 11: 74/ 739/ واًمٜمقر اهلدى»
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 الصالة تارك زوجة يؾزم ماذا

ة: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: السمال  وًمٙمـ، اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم حم٤مومٔم٦م اُمرأ

 زوضمٝم٤م وُمقىمػ ُمقىمٗمٝم٤م هق وُم٤م، ٓمالقاًم ـمٚم٥م هل٤م جيقز ومٝمؾ، يمًالً  يّمكم ٓ زوضمٝم٤م

 سمٕمْمٝمام؟ ُمـ

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: أىمقل ٕين، اًمت٤ًمهؾ سم٤مب ُمـ ومذًمؽ، هل٤م جيقز أنف أُم٤م: الشقخ

 ًمٚمّمالة اًمت٤مرك هذا ٕن: ًمٚمّمالة اًمت٤مرك زوضمٝم٤م ُمٗم٤مرىم٦م شمٓمٚم٥م أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م 

 أطمد دقمٜم إؿمٙم٤مل ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق، ديٜمف قمـ ُمرشمداً  يم٤مومراً  يٙمقن أن سملم أُمره َيُدور

 شمٕمٞمش أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ٕنف: قمّمٛمتف حت٧م شمٌ٘مك أن هل٤م جيقز ٓ أنف إـمالىم٤مً 

 .اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ يم٤من وًمق طمتك، يم٤مومر يَمٜمَػ ذم

، اًمٙمت٤مسمٞم٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ يتزوضمقا  أن اعمًٚمٛملم ًمٚمرضم٤مل أب٤مح وضمؾ قمز اهلل أن: أي 

م  ُمرشمداً  يم٤من ُمـ أن ؿمؽ وٓ، سم٤مًمٜمّم٤مرى أو سم٤مًمٞمٝمقد يتزوضمـ أن اعمًٚمامت قمغم وطَمرَّ

 .اًمّمالة شم٤مرك سمٙمٗمر ي٘مقل ُمـ ىمقل قمغم هذا، واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ُمـ ذ ومٝمق، ديٜمف قمـ

 ومٞمف ٓسمد اًمّمالة شم٤مرك أن واًمراضمح ُمرضمقطم٤مً  قمٜمدٟم٤م اًم٘مقل هذا يم٤من وإن ًمٙمـ 

 شمٕمرف وهل، سمٗمروٞمتٝم٤م هب٤م ي١مُمـ هق: أي، يمًالً  ًمٚمّمالة شمريمف يم٤من إن، اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ

 ذم ويمٗمر ىمٚمٌف ذم إيامن سملم مجع ومٝمذا، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م وهق ٝم٤مؿم٤مرقم ُمع ُُمَ٘مٍمِّ  أنف

 .قمٛمٚمف

 هذا، اقمت٘م٤مدي٤مً  يمٗمراً  وًمٞمس، قمٛمٚمٞم٤مً  يمٗمراً  ًمٚمّمالة شمريمف ذم يمٗمره يٙمقن: ومحٞمٜمئذٍ  

ٚمٜم٤مه وىمد رأجٜم٤م راً  وَمّمَّ راً  ُمرا  .وشمٙمرا

 أن شمرى أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ، اًمراضمح اًم٘مقل هذا قمغم طمتك: وم٠مىمقل 

 .إطمقال أىمؾ ذم هذا، وم٤مؾمؼ ٕنف ح٤مذا؟، ًمٚمّمالة اًمت٤مرك اًمزوج ذاه ُمع شمٕمٞمش

 اًمزُمـ ذم يٙمـ مل إن، اًمٓمقيؾ اعمديد اًمزُمـ ُمع اًمٗمًؼ هذا أن: ذًمؽ آصم٤مر وُمـ 

 إذا ومٞمام وسمخ٤مص٦م، ديٜمٝم٤م أطمٙم٤مم ُمـ سمٙمثػم شمت٤ًمهؾ وجيٕمُٚمٝم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ؾمُٞم١َمصمِّر، اًم٘مري٥م
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 .إٟم٤مصم٤مً  أو ذيمقراً  أوٓداً  رزق

 اعمرأة قمغم ومٞمج٥م وًمذًمؽ: إوٓد إمم اًمٗم٤مؾمؼ هذا قمدوى ؾمتني: ومحٞمٜمئذٍ 

 أي ذم، ًمٚمزٟم٤م ُمرشمٙم٥م أو ًمٚمخٛمر ؿم٤مرب أو ًمٚمّمالة شم٤مرك وم٤مؾمؼ سمزوج اسمُتٚمٞم٧م اًمتل

 أن قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م، ذقم٤مً  اًمٗم٤مؾمؼ طمٙمؿ اًمزوج هب٤م يًتحؼ اًمتل إطمقال هذه ُمـ طم٤مًم٦م

 .سمف اهلل ـٟمدي اًمذي هذا، فمروومٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٝمام، اًمٗم٤مؾمؼ اًمزوج هذا ُمٗم٤مرىم٦م شمٓمٚم٥م

 يمٗمراً  يم٤مومر يٙمقن ٓ اًمّمالة شم٤مرك أن ُمٜمؽ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام ُمتٗم٘ملم ٟمحـ: السائؾ

 .اعمٚم٦م ُمـ ُيـخرضمف وٓ، قمٛمٚمٞم٤مً  يمٗمراً  يم٤مومراً  يٙمقن إٟمام، اقمت٘م٤مدي٤مً 

ؾُمقَل ▬ أي٦م هذه ذم أىمقًمف اًمذي، ـمٞم٥م  ـْ ُيَِم٤مىمِِؼ اًمرَّ : ىم٤مل أظمر ذم ♂إًمخ.. َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِفِ ▬  .♂ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما  ُٟمَقًمِّ

 خمٚمد؟ همػم أم ُُمـَخٚمداً  دظمقًٓ  ضمٝمٜمؿ هذا دظمقل هؾ، ضمٝمٜمؿ دظمؾ هٜم٤م 

 يم٤من ُم٤م ٕنف، اخلط قمـ خترج ُم٤م سم٤مًمؽ ظمؾِّ ، اعمقوقع قمـ ظمرضم٧م أن٧م: الشقخ

 .آظمره٤م ُمـ ًمٞمس أوهل٤م ُمـ اعم٠ًمخ٦م اُمًؽ، خمٚمد ًمٞمس أو خمٚمد أنف ؾم١ماًمؽ أصؾ

 دون قمٛمٚمٞم٦م أو، واقمت٘م٤مدي٦م قمٛمٚمٞم٦م شمٙمقن أن إُم٤م، راًمٙمٗم ُمثؾ اعمَُِم٤مىم٘م٦م: أظمل ي٤م

 .أي٦م آظمر ذم سمف اعمققمقد ضمزاءه ي٠مظمذ ُمِم٤مىم٘متف طم٥ًم واطمد ومٙمؾ، اقمت٘م٤مدي٦م

 ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل ُمثٚمف 
ِ
َّ
ِ
ٌَٞم٧ِْم  طِم٩مُّ  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َوّلل ـِ  اًْم : قمٛمران آل] ♂ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓم٤معَ  َُم

 أن اشمٗم٘مٜم٤م أخٞمس، أقم٘م٤مسمِٜم٤م قمغم ٟمرضمع ُم٤م هللا ؿم٤مء إن اشمٗم٘مٜم٤م يمام أخٞمس طم٩م ُم٤م واطمد [97

 اًمّمالة؟ يمت٤مرك واحل٩م اًمّمٞم٤مم شم٤مرك

 .ٟمٕمؿ: السائؾ

 احل٩م؟ شم٤مرك طمٙمؿ ُم٤م، ـمٞم٥م: الشقخ

 .واًمزيم٤مة اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ ٟمٗمس: السائؾ

 اًم٤ًمسمؼ؟ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم، ـمٞم٥م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: السائؾ
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 ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل، ـمٞم٥م: الشقخ
ِ
َّ
ِ
ـِ  ٌَٞم٧ِْم اًمْ  طِم٩مُّ  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َوّلل  ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓم٤معَ  َُم

ـْ  َ  وَم٢ِمنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ لمَ  قَم
ِ
 .[97: قمٛمران آل] ♂اًْمَٕم٤معَم

 يمٗمر ًمق، اًمٕم٤معملم قمـ همٜمل واهلل، يمٗمر أنف إؿم٤مرة شُمْٕمٓمِٞمٜم٤م أي٦م، طم٩م ُم٤م اًمذي ومٝمذا 

ًَمٙمؿ أن ًمق قم٤ٌمدي ي٤م»: اًم٘مدد احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس  وإٟمًٙمؿ وآظمريمؿ َأوَّ

 ي٤م، ؿمٞمئ٤مً  ُُمْٚمٙمل ذم ذًمؽ زاد ُم٤م، ُمٜمٙمؿ واطمد رضمؾ ىمٚم٥م أت٘مك قمغم يم٤مٟمقا  وضِمٜمَّٙمؿ

ًمٙمؿ أن ًمق! قم٤ٌمدي ، ُمٜمٙمؿ رضمؾ ىمٚم٥م أومجر قمغم يم٤مٟمقا  وضمٜمٙمؿ وإٟمًٙمؿ وآظمريمؿ َأوَّ

 ومٛمـ، قمٚمٞمٙمؿ أطمّمٞمٝم٤م أقمامًمٙمؿ هل إٟمام قم٤ٌمدي ي٤م، ؿمٞمئ٤مً  ُمٚمٙمل ُمـ ذًمؽ ٟم٘مص ُم٤م

ـّ  ومال ذًمؽ همػم وضمد وُمـ، هلل ا ومٚمٞمحٛمد ظمػماً  وضمد  .شٟمٗمًف إٓ يٚمقُم

ـْ ▬ ىم٤مًم٧م؟ ُم٤م أي٦م ومٝمٜم٤م  َ  وَم٢ِمنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ لمَ  قَم
ِ
 .[97: قمٛمران آل] ♂اًْمَٕم٤معَم

الً  طم٩م ُم٤م، اًمّمالة شم٤مرك ُمثؾ طم٤مًمت٤من ًمف حي٩م مل اًمذي هذا  ًَ  اٟمِمٖم٤مًٓ  طم٩م ُم٤م، يَم

 ٓ أظمل ي٤م ح٤مذا: ىمٞمؾ قوًم، ٟمٗمًف ويٚمقم، حي٩م قمٚمٞمف ومرض أنف يٕمؽمف ًمٙمـ، سم٤مًمدٟمٞم٤م

 .إًمخ..ًمٜم٤م يٞمن اهلل، قمٚمٞمٜم٤م يتقب اهلل حت٩م؟

 .إًمخ.. ىمديٛم٦م ُمقو٦م هذه ظمل أ ي٤م: ي٘مقل اًمٙم٤مومر ذاك أُم٤م 

 ومٕم٘م٤مسمف ًمٚمرؾمقل اعمَُِم٤مىِمؼ يمذًمؽ، اًمٜم٤مر ذم خمٚمد همػم ذًمؽ اًمٜم٤مر ذم ُُمـَخٚمَّد هذا 

 اجلقاب؟ ووح، اًمٜم٤مر ذم ُُمـَخٚمَّد ومٝمق قم٘مٞمدة قمـ اعمِم٤مىم٘م٦م يم٤مٟم٧م إن، ُمٕمف يتٜم٤مؾم٥م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ: السائؾ

 .هلل احلٛمد: الشقخ

 أن قمٚمٞمف ٓ، اًمّمالة شم٤مرك وىم٧م وم٤مت أو شمرك ُمـ أنف: إثر ذم صح: السائؾ

ٟمٞم٤م أو هيقدي٤مً  يٛمقت  .ٟمٍما

 وروي، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ ُأثر هذا، هذا ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٞمس، ٓ: الشقخ

 ضم٤مء وإٟمام، ُمرومققم٤مً  يّمح وٓ، ؽمُمذياًم ؾمٜمـ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم ُمرومققم٤مً 

 ُمٜمف؟ شمريد ُم٤مذا، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمغم ُمقىمقوم٤مً 
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 .يّمح يم٤من إذا هذا شمقاومؼ، إثر صح إذا: السائؾ

ق ٓ: الشقخ ق ٓ، واحل٩م اًمّمالة سملم شُمَٗمرِّ  يم٤من إن ٟمٗمرق ُم٤م أن ٟمحـ، سمٞمٜمٝمام شُمَٗمرِّ

ق ٓ أجْم٤مً  وأن٧م، احل٩م ذم أو اًمّمالة ذم إثر هذا  .احل٩م ذم أو اًمّمالة ذم يم٤من إن شُمَٗمرِّ

 ُمـ سمريمـ َأظمؾَّ  ومٛمـ، اإلؾمالم أريم٤من ُمـ واًمّمالة اإلؾمالم أريم٤من ُمـ احل٩م 

 ومٝمق اًمنمقمٞم٦م يٜمٙمر ُمـ سملم ومرق ذم ًمٙمـ، اًمٜم٤مر ُمـ طمٗمرة ؿمٗم٤م قمغم ومٝمق اإلؾمالم أريم٤من

 واًمِمٞمٓم٤من اًمدٟمٞم٤م ذم هلك ًمٙمـ، سم٤مًمنمقمٞم٦م يٕمؽمف ُمـ وسملم، اًمٜم٤مر ذم ُُمـَخٚمَّد يم٤مومر ُمٚمحد

هأ  .إًمخ.. همرا

 اًمتل ًمٚمٗمريْم٦م أو ًمٚمحٙمؿ اًمٜمٙمران أن ذًمؽ ُمـ ٟمٗمٝمؿ أن، ؿمٞمخٜم٤م يٕمٜمل: السائؾ

 قمٚمٞمف؟ اهلل ومروٝم٤م

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 .ٟمٙمران قمدم أو ٟمٙمران: السائؾ

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٜمّمقص وأجْم٤مً ...ضمداً  ؿمديدة اًمّمالة شم٤مرك ٟمّمقص: مداخؾة

 .شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»: شمٙمٗمػم

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 قم٤مُم٦م ٟمّمقص، ط ىم٤مل يمام شاًمّمالة شمرك واًمنمك اًمٙمٗمر سملم اًمٗمرق»: مداخؾة

 .هذا ًمٚمٙمٗمر ختّمٞمص ضم٤مء ُم٤م

رون اًمذيـ اعمِم٤ميخ يمالم هذا، أظمل ي٤م: الشقخ  ٟمحـ ًمٙمـ، اًمّمالة شم٤مرك ُيَٙمٗمِّ

 وهٜم٤مك إطم٤مدي٨م ُمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ، ُُمَٕمٞمَّٜم٦م ُم٠ًمخ٦م ذم طمٙمؿ أظمذ جيقز ٓ أنف ٟمرى

 .أظمرى أطم٤مدي٨م

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ؾمٛمٕم٧م إذا: اعم٠ًمخ٦م يدي سملم ُمثالً  ًمؽ ضبأ أن٤م 

 اعمًٚمؿ؟ أظم٤مه ُي٘م٤مشمِؾ اًمذي اعمًٚمؿ قمغم شم٘مقل ُم٤مذاش يمٗمر وىمت٤مًمف ومًقق اعمًٚمؿ ؾم٤ٌمب»
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 اًمٜم٤مر؟ ذم خمٚمد شم٘مقل ٓ؟ أم يمٗمر قمٜمف شم٘مقل

 .أقمرف ُم٤م: مداخؾة

 ذم ٚمدخم شم٘مقل، اهلل رؾمقل صدق يمٗمر شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»: الشقخ

 .أقمٚمؿ اهلل: ىمؾ اًمٜم٤مر؟

 رء ذم ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ًمٙمـ، رء يمؾ ذم أقمٚمؿ اهلل: أىمقل أن٤م أُم٤م 

: ًمٚمرؾمقل ىم٤مل رسمٜم٤م، قمٚمٞمف اهلل ٟمٕمٛم٦م ُيٜمِْٙمر احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف: أقمٚمؿ اهلل سمف اهلل أقمٚمٛمف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٕمٚمؿ يم٤من [14: اًمِمقرى] ♂اإِلياَمنُ  َوٓ اًْمِٙمت٤َمُب  َُم٤م شَمْدِري يُمٜم٧َْم  َُم٤م▬

 أطمداً  يٕمط مل ُم٤م اًمٕمٚمقم ُمـ أقمٓم٤مه رسمٜم٤م اهلل ؿم٤مء ُم٤م ًمٙمـ، ٓ اًمقطمل؟ ىمٌؾ ؿمٞمئ٤مً  اًمًالم

 قمـ ؾمئؾ وإذا، أقمٚمؿ اهلل: ي٘مقل هؾ، سمف أن٠ٌمه اهلل رء قمـ ؾمئؾ وم٢مذا، اًمٕم٤معملم ُمـ

 قمـ ًمف اًمٜم٤مس سمٕمض وؾم١مال، ضمؼميؾ ي٠ًمل طمتك أدري ٓ: ي٘مقل إًمٞمف سمف ُيْقَح  مل رء

 ٟمزل، ضمؼميؾ ؾم٠مل طمتك ومٞمف ٟمحـ ومٞمام ُمث٤مل أطمًـ، اًمٌ٘م٤مع ذ قمـو اًمٌ٘م٤مع ظمػم

 .شإؾمقاق اًمٌ٘م٤مع وذ، اعم٤ًمضمد اًمٌ٘م٤مع ظمػم»: ًمف ىم٤مل ضمؼميؾ

٤ٌَمب»: ُمثالً  ضسمٜم٤م وم٤مٔن  ظمٓمٌتف ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ شيمٗمر وىمت٤مًمف ومًقق اعمًٚمؿ ؾِم

ؾ ُأريد ٕيَن، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًَ ْٚم ًَ ، الةاًمّم إمم آيت طمتك، احلدي٨م ذم ُمٕمؽ َأتَ

 اًمٙمٗمر شمٕمٜمل ٓ ذًمؽ ُمع، ُم٤م أُمر قمـ ضمداً  ؿمديد شمرهٞم٥م ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م شم٠ميت أنف يمٞمػ

ٌُف ُيـَخٚمَّد اًمذي  .اًمٜم٤مر ذم ص٤مطم

، شمٕمٚمؿ ٓ ومٕمالً  ٕنؽ، أقمٚمؿ اهلل: ىمٚم٧م طمٞمٜمام ضمداً  ُمٜمؽ أقمجٌٜمل وم٠من٤م وًمذًمؽ 

 ٞم٤مءأؿم، ويٙمٗمٞمٜم٤م أقمٚمؿ اهلل رء همػم أىمقل. أقمٚمؿ اهلل: هٜم٤م أىمقل ُم٤م اهلل سمٗمْمؾ أن٤م ًمٙمـ

 .أقمٚمؿ اهلل: ٟم٘مقل ٟمٕمرومٝم٤م ُم٤م ضمداً  يمثػمة

 قمٔمٛمتٝم٤م ذم اعمثؾ ومٞمٝم٤م ُيـيب اًمتل اخلٓم٦ٌم ذم، واًمقداع طمج٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 اهلل قمٌد سمـ جلرير ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ُمٜمٝم٤م، إًمخ.. وو أطمٙم٤مُمٝم٤م وقمٔمٛم٦م

 اًمِمٕم٥م هذا هٞمئ ُمٕمٜم٤مه٤م: يٕمٜمل، هذا أُمر ٟم٤مدر أُمر هذاش اًمٜم٤مس زم اؾمتٜمّم٧م»: اًمٌجكم

 زم اؾمتٜمّم٧م»، اًمقطمل ُمـ قمٚمٞمف ؾم٠ُمخ٘مل ح٤م يًتٛمع أن، قمروم٤مت ذم واىمػ اًمذي يمٚمف
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 سمٕمْمٙمؿ ييب يمٗم٤مراً  سمٕمدي شمرضمٕمقا  ٓ! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل «اًمٜم٤مس

 .يمٗم٤مراً  سمٕمدي شمرضمٕمقا  ٓ «سمٕمض رىم٤مب

 ٜمٙمؿقم اًمٕمٝمد وُم٤م أن، إًمخ.. وو وأظمػماً  سمٕمد وومٞمام أوًٓ  اعمًٚمٛمقن ومت٘م٤مشُمؾ 

 قمٜمدك أم، ذًمؽ ًمؽ وطُمؼَّ  أقمٚمؿ اهلل: ىمؾ يمٗم٤مر؟ ه١مٓء هؾ، اعمًٚمٛمقن شم٘م٤مشمؾ، سمٌٕمٞمد

 اهلل؟ ؿم٤مء إن قمٚمؿ

 .اًمٗمئتلم...اًمٙم٤مومر وومٞمٝمؿ اعم١مُمـ ومٞمٝمؿ أنف قمٚمٛمٜم٤م مم٤م: السائؾ

 .ؾمٞم٤مد ضمقاب هذا: الشقخ

، اعم١مُمـ اعمًٚمؿ وومٞمٝمؿ، يم٤مومر ُمنمك ُمٜمٝمؿ اجلٞمش ذم وىمع أنف اًمّمحٞمح: السائؾ

 .وضمؾ قمز اهلل ذع ي٘مٞمؿو يّمكم وُمـ

 اعمًٚمؿ وومٞمٝمؿ، اعمنمك أو اًمٙم٤مومر اعمٚمحد ومٞمٝمؿ قمٜمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمئ٦م وأُم٤م 

 .اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمـ هق اًمذي

 ىُمقشمٚمقا  ومٝم١مٓء، شمٕمرومقهؿ ظمقارج اؾمٛمٝمؿ ٟم٤مس ومٞمف، ؾم٤مسم٘م٦م ىمت٤مٓت ذم: الشقخ

 يمٗم٤مرًا؟ يم٤مٟمقا  هؾ، اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م ىمٌؾ ُمـ

 اخلقارج؟: السائؾ

 .ًمؽ أطمًـ أقمٚمؿ اهلل ىمؾ، جقهأ: الشقخ

 اًمٙمٗمر ُمـ»: ىم٤مل هؿ؟ أيمٗم٤مرٌ : قمكم هق؟ ُمـ، ىم٤مشمٚمٝمؿ ُمـ اًم١ًمال هذا ؾُمئؾ ًم٘مد 

وا  ش.وَمرُّ

ٌِّف «ومروا اًمٙمٗمر ُمـ» أؿمٝمد وأن٤م  ٛم٧م: ىم٤مًمقا ، هلؿ ؿُم  والًٓ  وٚمقا ، اًمرضم٤مل طَمٙمَّ

، يمٗمر وم٘مد يمذا ومٕمؾ ُمـ ضمداً  يمثػمة وإطم٤مدي٨م، ُمث٤مًملم ًمؽ أتٞم٧م: اًمِم٤مهد، سمٕمٞمداً 

 .اًم٘مت٤مل إمم ٟمرضمع! يمٗمر اًمٕمٌد، يمٗمر وم٘مد ؾمٞمده قمـ أبؼ إذا اًمٕمٌد كطمت

 َوإِنْ ▬: ىم٤مل رسمٜم٤م ًمٙمـ، يم٤مومر أنف فم٤مهره٤م إطم٤مدي٨م هذه إمم ٟمٔمرٟم٤م ٟمحـ إذا 

ـَ  ـَم٤مئَِٗمَت٤منِ  ٤م سَمَٖم٧ْم  وَم٢مِنْ  سَمٞمْٜمَُٝماَم  وَم٠َمْصٚمُِحقا  اىْمَتَتُٚمقا  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ُِم  وَمَ٘م٤مشمُِٚمقا  إظُْمَرى قَمغَم  إطِْمَدامُهَ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٤مم شم٤مرك اًمّمالةُمـ أطمٙم 
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  َأُْمرِ  إمَِم  شَمِٗملءَ  طَمتَّك شَمٌِْٖمل اًمَّتِل
ِ
 .[9: احلجرات] ♂اّللَّ

 ُمع اعم٘م٤مشمٚم٦م جيتٛمع: وم٢مذاً ، سم٤مهمٞم٦م أهن٤م ُمع سم٤مإليامن قمٚمٞمٝم٤م طُمِٙمؿَ  اًم٤ٌمهمٞم٦م اًمٗمئ٦م هذه

 .واطمد آن ذم ويمٗمر إيامن وجيتٛمع، اإليامن

 إمم عٟمتن أن يٜمٌٖمل ٓ أنف وهل: اًمت٤مًمٞم٦م اًمٜمتٞمج٦م يمٚمف وهذا هذا ُمـ ٟم٠مظمذ: إذاً  

 أو طمديث٤مً  ؾمٛمٕمٜم٤م أنٜم٤م عمجرد، اًمٜم٤مر ذم واعمَُخٚمِّد، اعمٚم٦م قمـ اعمُْخِرج اًمتٙمٗمػم إـمالق

 .أبداً  اًمٙمالم هذا ٟم٘مقل ٓ، ُم٤م سمٕمٛمؾ يمٗمر سم٠منف ُمًٚمؿ أصٚمف إٟم٤ًمٟم٤مً  شمّمػ، أطم٤مدي٨م

 .اًمردة شمٕمٜمل ٓ أهن٤م اًمنمقمل آؾمتٕمامل ذم قَمَروْمٜم٤مه٤م يمٗمر يمٚمٛم٦م ٕن ذًمؽ 

دة؟ شمٕمٜمل ُمتك: إذاً    اًم٘مٚم٥م ذم وىمر ُم٤م، اًم٘مٚم٥م ذم َوىَمر سمام قمالىم٦م هل٤م اًم٘مْمٞم٦م اًمرِّ

 ٟمحـ أُم٤م، اًمًامء ذم وٓ إرض ذم ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمف ختٗمك ٓ يٕمٚمؿ أمجٕملم اًمٜم٤مس ومرب

 .اًمٔم٤مهر إٓ ًمٜم٤م ومٚمٞمس اًمٌنم

، اهلل رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ي٘مقل رضمالً  ؾمٛمٕمٜم٤م وم٢مذا 

، ُمثالً  اجلٛمٕم٦م يقم وًمق، اًمؽمىمٞمع وضمف قمغم ًمقو أطمٞم٤مٟم٤مً  يّمكم رأجٜم٤مه إذا وسمخ٤مص٦م

 .أجْم٤مً  رُمْم٤من يّمقم أنف واًمٕمجٞم٥م

 وإمم اًمِمٝم٤مدشملم إمم دومٕمف اًمذي هق اإليامن وهذا إيامن ومٞمف اضمتٛمع هذا، ـَمٞم٥ِّم 

 .إًمخ.. رُمْم٤من ؿمٝمر وصٞم٤مم أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمّمالة

 وًمق فصالشم، يٜمٗمٕمف مل صٞم٤مُمف، شمٜمٗمٕمف مل ؿمٝم٤مدشمف إيامٟمف هذا: ٟم٘مقل أن دومٕمٜم٤م اًمذي ُم٤م 

 أن يِمٝمد ٓ واًمذي[ هذا..]واطمدة صالة شمرك ُم٤م سمٛمجرد، شمٜمٗمٕمف مل إطمٞم٤من سمٕمض ذم

 أو صٚمقات مخس أو صالة شمرك ٕنف: ؾمقاء مه٤م اهلل رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إهل ٓ

 .اًمٔم٤معملم حي٥م ٓ واهلل، سمٖمل وهذا، فمٚمؿ هذا، أيمثر أو قمنمة

 اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمد اًمذي اهذ إظمػم ذم، اًمذيؾ ـمقيؾ احل٘مٞم٘م٦م هذا واًمٌح٨م 

 ي٤مشُمَرى، ؿمؽ سمال إيامن قمٜمده إيامن؟ قمٜمده ُم٤م أم إيامن قمٜمده هذا، اهلل رؾمقل حمٛمداً  وأن

 سم٠مطم٤مدي٨م اعمتٕمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م يٜمٗمٕمف؟ ٓ أم أظمرة يقم يٜمٗمٕمف ذرة وًمق اإليامن هذا

 «امنإي ُمـ ذرة ُمث٘م٤مل ىمٚمٌف ذم يم٤من ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ أظمرضمقا »: ضمداً  سحي٦م اًمِمٗم٤مقم٦م



   ُمـ أطمٙم٤مم شم٤مرك اًمّمالة   اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  
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 وسمٕمديـ، اًمٜم٤مر ُمـ أظمرضمقه إيامن ُمـ ذرة: ىم٤مل سمٕمديـ، ظمردل طم٦ٌم: ىم٤مل طم٦ٌم سمٕمديـ

ٟمٜم٤م، صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م وضمدت أن٤م  اًمّم٤محللم اعم١مُمٜملم أن، قمٚمٞمٝم٤م َأـْمَٚمْٕمتٝمؿ أن٤م إظمقا

 رسمٜم٤م ي٤م: ي٘مقًمقن، اًمٜم٤مر ُمـ ـم٤مئٗم٦م وُيـخرضمقن ومٞم٠متقن، اًمٕمّم٤مة اعم١مُمٜملم ذم يِمٗمٕمقن

 اًمٜم٤مر ُمـ خيرضمقهنؿ صم٤مٟمٞم٦م سمقضم٦ٌم هلؿ ومٞم١مذن، ُمٕمٜم٤م ويّمكم ُمٕمٜم٤م حي٩م يم٤من ُمـ أظمرج

 .ُمرات صمالث هٙمذا، ومٞمخرضمقن

، اعمّمٚمقن ومٞمٝم٤م يم٤من ُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمقضم٦ٌم، اعمّمٚمقن ومٞمٝم٤م يم٤من إومم اًمقضم٦ٌم: إذاً  

 ذم ىم٤مـمع ٟمص ومٝمق، يّمٚمقن ٓ يم٤مٟمقا  اًمذيـ أجْم٤مً  يِمٛمؾ اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨م ذم ٟمص ومٝمذا

 ومٝمٛمٝم٤م ذم ُمٕمٜم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض يِمؽمك ىمد اًمتل، اًمدىمٞم٘م٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜمقاطمل همػم، اعمقوقع

 .ومٝمٛمٝم٤م ذم ُمٕمٜم٤م يِمؽمك ٓ ىمد أظمر واًمٌٕمض

، وحيجقن ُمٕمٝمؿ يّمٚمقن يم٤مٟمقا  ُيـْخِرضمقهنؿ وضم٦ٌم أول أنف اًمِمٗم٤مقم٦م ىمْمٞم٦م أُم٤م

، صم٤مًمث٦م ووضم٦ٌم صم٤مٟمٞم٦م ووضم٦ٌم، ومٞمٝمؿ ومٞمِمٗمٕمقن اًمٜم٤مر سمًٌٌٝم٤م دظمٚمقا  ذٟمقب هلؿ ًمٙمـ

 هذا، إومم اًمقضم٦ٌم ذم ظمرضمقا  ناعمّمٚمق ٕن: ُمّمٚمقن ومٞمٝمؿ ًمٞمس ه١مٓء !ـمٌٕم٤مً 

ـْ ▬ اإلهلل اًمٕمدل هق ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  وَمَٛم ا  َذرَّ ـْ *  َيَره ظَمػْمً َ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  َوَُم ةٍ  ُِمثْ  َذرَّ

ا   .[8: اًمزًمزًم٦م] ♂َيَره َذ 

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد، رطمٞمؿ همٗمقر ومرسمٜم٤م اًمديـ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أنٙمر ُم٤م ُمًٚمؿ: وم٢مذاً  

الةَ  َوَأىَم٤مُُمقا  شَم٤مسُمقا  وَم٢ِمنْ ▬: أي٦م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك، اً ظمػم اهلل ضمزاك: مداخؾة  اًمّمَّ

يَم٤مةَ  َوآشَمُقا  ُٟمُٙمؿْ  اًمزَّ ـِ  ذِم  وَم٢ِمظْمَقا ي  .[11: اًمتقسم٦م] ♂اًمدِّ

 أخٞمس، اًمّمالة شم٤مرك طمقل شُمَدْٟمِدن أن أن٧م، أي٦م ٟمٗمس ذم، ٟمٕمؿ: الشقخ

 يمذًمؽ؟

 .واًمزيم٤مة اًمّمالة شمرك أي، شمرك: مداخؾة

 .ضم٤موسمتٜمل ُم٤م: الشقخ

 .اًمّمالة طمقل...اعمقوقع: مداخؾة



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ أطمٙم٤مم شم٤مرك اًمّمالة 
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ي هٙمذا، ومٞمؽ اهلل سم٤مرك، اجلقاب هق هذا: الشقخ  شمٕمٚمؿ هؾ، وًمٞمد ي٤م إي٤مك سمِدِّ

ى اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ أطمداً   ُيَرادف اًمذي اًمتٙمٗمػم طمٞم٨م ُمـ، اًمّمالة سملم ؾَمقَّ

، احل٩م وشم٤مرك اًمّمٞم٤مم وشم٤مرك اًمزيم٤مة وشم٤مرك اًمّمالة شم٤مرك سملم، اعمٚم٦م قمـ اإلظمراج

 صغم أو، يزك ومل صغم أو، يّمؾ مل ه١مٓء ُمـ واطمد يمؾ أن طمٞم٨م ـُم ؾمقاء ومٙمٚمٝمؿ

، احلرام اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م وُم٤م رُمْم٤من وص٤مم وزيمك صغم أو، رُمْم٤من ص٤مم ُم٤م، وزيمك

 ديٜمف؟ قمـ ُمرشمداً  يم٤مومراً  ومٞمٙمقن

 .أقمرف ُم٤م: مداخؾة

ى أطمداً  شمٕمرف هؾ، ضمداً  مجٞمؾ، شمٕمرف ُم٤م: الشقخ  وشم٤مرك اًمّمالة شم٤مرك سملم ؾَمقَّ

، احل٩م آٟمٗم٤مً  أظمرضمٜم٤م واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم اًمّمالة شم٤مرك قمٗمقاً  أظمرضمٜم٤م ٟمحـ ؟واحل٩م اًمزيم٤مة

 سمٞمٜمٝم٤م؟ ؾمقى أطمداً  شمٕمٚمؿ هؾ اًمثالصم٦م ه١مٓء أن

 .أقمٚمؿ ٓ: مداخؾة

ر أطمداً  شمٕمٚمؿ هؾ، شمٕمٚمؿ ٓ: الشقخ  اًمّمالة؟ سمؽمك يَمٗمَّ

 .اًمّمالة سمؽمك: مداخؾة

 .خت٤مف ٓ خت٤مف ٓ أقمٚمؿ ىمؾ، ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اظمتٚمٗمقا ...: مداخؾة

الةَ  َوَأىَم٤مُُمقا  شَم٤مسُمقا  وَم٢ِمنْ ▬: شم٘مقل ُم٤مذا أي٦م، ُمٝمؿ ُمش ُم٤مقمٚمٞمش: لشقخا  َوآشَمُقا  اًمّمَّ

يَم٤مةَ  ُٟمُٙمؿْ  اًمزَّ ـِ  ذِم  وَم٢ِمظْمَقا ي  .[11: اًمتقسم٦م] ♂اًمدِّ

ي وم٤مٔي٦م  قِّ ًَ ق وأن٧م، واًمزيم٤مة اًمّمالة سملم شُم ىملم ُمع شُمَٗمرِّ  .صح: ىمؾ صح؟، اعمُـَٗمرِّ

 .صح: مداخؾة

 ي٘مٕمقا  اعمِم٤ميخ هٜم٤م ؟[يم٤مومر] اًمّمالة شم٤مرك أن قمغم دًمٞمؾ ٦مأي ذم هؾ: إذاً : الشقخ

: إذاً : هلؿ ي٘م٤مل، يم٤مومر اًمّمالة شم٤مرك أن قمغم دًمٞمؾ أي٦م إن: ىم٤مًمقا  إن، سمٞمص طمٞمص ذم

 ًمٞمس اًمّمالة شم٤مرك أجْم٤مً : ومٞم٘م٤مل سمٙم٤مومر ًمٞمس اًمزيم٤مة شم٤مرك: ىم٤مًمقا  وم٢من، يم٤مومر اًمزيم٤مة شم٤مرك



   ُمـ أطمٙم٤مم شم٤مرك اًمّمالة   اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  
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 .سمٙم٤مومر

 .اًمزيم٤مة وشم٤مرك اًمّمالة ركشم٤م اًمّمٜمٗم٤من ومٞمٝم٤م وُمذيمقر، واطمدة أي٦م ٕن 

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: مداخؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ: الشقخ

 شمٙمٗمػم قمغم أي٦م هبذه اؾمتدًمٚمٜم٤م ٟمحـ: وىم٤مل اًمَتَٛمٚمُّص أطمد أراد وم٢من: مداخؾة

 .متٚمص هذا ويمؾ، أظمرى ٕدًم٦م اًمّمالة شم٤مرك

 إدًم٦م ه٤مت: ًمف ٟم٘مقل، هٜم٤م اًمِمٞمخ ُمع ٟمٛمٌم ٟمحـ، ُم٤مقمٚمٞمش، ٓ: الشقخ

 .إول ؾاًمدًمٞم وظمنت، إظمرى

 .سمف آؾمتدٓل ؾم٤مىمط هذا اًمدًمٞمؾ: إذاً : مداخؾة

 .سمف اعم٘مّمقد هذا و: الشقخ

 ؟[إظمرى أدًمتٝمؿ ـمٞم٥م]: مداخؾة

 أدًم٦م وأقمٓمٞمٜم٤مك، يمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ همػم ومٞمف ُم٤م، أظمرى أدًم٦م: الشقخ

 .يمٗمر وم٘مد يمذا ومٕمؾ ُمـ، يمٗمر وم٘مد يمذا ومٕمؾ ُمـ، يمٗمر ومٞمٝم٤م أظمرى

 .اعمٚم٦م ـُم ظُمروج يُمٗمر ًمٞمس ًمٙمـ: مداخؾة

 قمغم اهلل يمتٌٝمـ صٚمقات مخس»: طمدي٨م قمٜمدٟم٤م سمٕمديـ، هذا هق، ٟمٕمؿ: الشقخ

اه٤م ومٛمـ، اًمٕم٤ٌمد  قمٜمد ًمف يم٤من، وظمِمققمٝم٤م وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م وأتؿ أداءه٤م وأطمًـ َأدَّ

سمف ؿم٤مء إن، قمٝمد اهلل قمٜمد ًمف ومٚمٞمس يٗمٕمؾ مل وُمـ، اجلٜم٦م ُيْدظِمٚمف أن قمٝمد اهلل  وإن قَمذَّ

َ  إِنَّ ▬: ي٘مقل واهللش ًمف همٗمر ؿم٤مء كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ٓ اّللَّ ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َوَيْٖمِٗمرُ  سمِفِ  ُينْمَ َ
ِ
 عم

 .[78: اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مءُ 

 ش. 11: 41: 17/ 711/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 16: 18/  796/  واًمٜمقر اهلدى» 
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 أن يريد ولقفا كان إذا ولقفا إذن بدون ادرأة زواج حؽؿ

 لؾصالة تارك رجؾ مـ يزوجفا

 اًمزواج قمغم أجْم٤مً  ًمٚمديـ اعمٚمتزُم٦م سمٜمتف إضم٤ٌمر ويريد، ًمٚمّمالة شم٤مرك واًمد :السائؾ

، اًمٌٞم٧م ُمـ وظمرضم٧م واًمده٤م سمٛمٕمّمٞم٦م اًمٌٜم٧م وم٘م٤مُم٧م، صالة شم٤مرك رضمؾ ُمـ أجْم٤مً 

 طمٙمؿ ومام، ُمٚمتزم رضمؾ ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م شمٚمؽ ذم اعمًٚمٛملم أُمر وزمّ  سمٛمقاوم٘م٦م رضمؾ وشمزوضم٧م

 ؟ اًمزواج هذا

 ممٙمـ؟ اًمّمقرة قمرومٜم٤م إذا، هل٤م وزم اعمًٚمٛملم أُمر وزم يم٤من يمٞمػ: الشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم اًمّمقرة: السائؾ

 .سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم اعمًٚمٛملم أُمر وزم: الشقخ

 قمغم سم٤مإلذاف ي٘مقم، سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم ُمٜم٤مـمؼ ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُأَُمراء هٜم٤مك: السائؾ

 إُمقر هذه وُمثؾ، زواج قم٘مقد اإلؾمالُمٞم٦م اعمرايمز ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ؿم١مون

 اًمّمالة شم٤مرك واًمده٤م ـمريؼ قمـ اًمزواج ورومْم٧م، اًمرضمؾ هذا ـمريؼ قمـ ومتزوضم٧م

 .صالة شم٤مرك رضمؾ ُمـ

 أن إظمرى اعمِمٙمٚم٦م شمٌ٘مك ًمٙمـ، وٟمقضمٌف ٟمًتحٌف ٟمحـ اًمرومض هذا: الشقخ

 ُمـ وزم وم٤مًمًٚمٓم٤من، اؿمتجروا وم٢من»: اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل، وًمٞمٝم٤م إذن سمدون شمتزوج

 .«ًمف وزم ٓ

ت اًمذي اعمًٚمٛملم وزم ٟمٜمٔمر أن ٟمريد ٟمحـ ومحٞمٜمئذٍ    يدور اًمذهـ وراح، أن٧م قَمؼمَّ

 ٟم٤مصٌلم اًمٚمِّـل هٜم٤م سم٘مل ومٝمذول سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم هق وإذا، سمٚمد أي ذم اعمًٚمٛملم وزم هذا أجـ

 قمٚمامء؟ اقمت٘م٤مدك ذم أُمراء أنٗمًٝمؿ

 .ؿمٞمخ ي٤م، قمٚمؿ ـمالب: السائؾ

 شَمثِؼ ُمـ شم٠ًمل أن اعمًٚمٛم٦م اًمٗمت٤مة قمغم جي٥م: أىمقل احل٤مًم٦م هذه ذم أن٤م: الشقخ

 هق وُم٤م، اًمٖمرب ذم أو اًمنمق ذم يم٤من ؾمقاء، اًمٕم٤ممل ذاك قمغم ّمتٝم٤مىم شمٕمرض، سمٕمٚمٛمف
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 ظمٓمٌٜمل وىمد، وم٤مؾمؼ إىمؾ قمغم أو يم٤مومر رضمؾ أتزوج أن يريد واًمدي: قمٜمدك احلؾ

 أومٕمؾ؟ ومامذا آظمره إمم ُمٚمتزم ُُمتديـ ؿمخص

 أن يٛمٙمـ، اًمٙمريؿ اًم٘مران سمٜمص إُمر ُأومم ُمـ وهق قم٤ممل هق اًمذي اًمٕم٤ممل ومٝمذا 

ت أن٧م اًمذي ه١مٓء ُمـ أظمِمك أن٤م، جشمتزو أن هل٤م ُيٌِٞمح  اًمٙمٚمٛم٦م هبذه قمٜمٝمؿ قَمؼمَّ

ٌقا  أُمراء وه١مٓء، أُمراء سم٠مهنؿ ىمٚمٞمالً  ٟمزًم٧م صمؿ، أوًٓ  اًمْمخٛم٦م  أطمد ومام أنٗمًٝمؿ َٟمّمَّ

ٌَٝمؿ  .وومتـ ُمٗم٤مؾمد ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م وهذه، َٟمّمَّ

: قمٚمؿ سمٖمػم هٜم٤مك هلؿ شم٘مع اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم يتٙمٚمٛمقن أهنؿ اًمٞم٘ملم ُمثؾ قمغم وأن٤م 

 أو سمٙم٤مًمقري٤م ؿمٝم٤مدة آظمذ يٛمٙمـ، اًمٕمٚمؿ ُمـ حمّمٚملم وُم٤مذا قمٚمؿ ـمالب ىمٚم٧م يمام هنؿٕ

، اًمٙمٗمر وسمالد اًمٖمرسم٦م سمالد ذم هٜم٤مك ضمٚمس صمؿ، اًمٕمٚمقم سمٕمض ذم ديمتقراة ؿمٝم٤مدة آظمذ

 .ىمٚمٞمالً  ُمٕمٚمقُم٤مشمف ُيَقؾّمع

ظ إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م يٕمٜمل: وم٤معمٝمؿ   أنف ذم، شمنع وقمدم وشمقرع، يٕمٜمل شَمـَحٗمُّ

 حت٧م سٟم٤م اعمٓمر حت٧م يمٜم٤م، ي٘م٤مل يمام أظمرى ُمِمٙمٚم٦م ذم ٟم٘مع ُمِمٙمٚم٦م ُمـ ظمٚمّمٜم٤م

ًمد، اعمزراب  ٓ ًمٙمـ، شمٓمٞمٕمف أن هل٤م جيقز ٓ وم٤مؾمؼ أو سمٙم٤مومر شمتزوج سم٠من ي٠مُمره٤م اًمقا

ج أن أجْم٤مً  هل هل٤م جيقز  .سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م شُمَزوِّ

ضمٝم٤م اًمذي هق احل٤ميمؿ وهذا، ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ إمم إُمر شمرومع أن جي٥م   وه١مٓء ُيَزوِّ

 .طمٙم٤مُم٤مً  ًمٞمًقا 

 ؿم٤مء إن اجلقاب هلؿ شمٙمت٥م طمتك، ًمؽ يٙمتٌقا ، ؿمٞمخٜم٤م ًمؽ اؾمتٙمتٌقا  ًمق: السائؾ

 .اهلل

 أن٤م، اًمٜم٤مس سملم وي٘مْمقا  حيٙمٛمقا  ًمٚمذي يٙمتٌقا ، ه١مٓء ُمـ ًم٧ًم أن٤م، ٓ: الشقخ

 .أىميض ٓ أن٤م أُم٤م ُأومتل أن ممٙمـ

 ش11: 31: 17/ 174/واًمٜمقر اهلدى» 
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 يطقعف ال وابـف لؾصالة ابـف يدعق مـ يػعؾ ما

 ؟ وم٤مئدة ٓ وًمٙمـ ًمٚمّمالة ويدقمقه، اًمّمالة شم٤مرك اسمٜمف رضمؾ طمٙمؿ ُم٤م: ؾالسائ

 ؟ قمٛمره ُم٤م: الشقخ

 .يمٌػم: السائؾ

 ؟ قمٛمره هق يمؿ: الشقخ

 .قمنم اًمثامٟمٞم٦م سم٤مًمغ يٕمٜمل: السائؾ

: سم٤مًمّمالة أُمره ُم٤م صمامٟمٞم٦م قمنم اًمثامٟمٞم٦م سمدل قمٛمره يم٤من ح٤م أبقه أيمٞمد هذا: الشقخ

اً  يم٤من ًمٙمـ يّمكم يم٤من أو، أقمٚمؿ واهلل يّمكم ُم٤م يم٤من يٛمٙمـ أبقه ٕن  شمٓمٌٞمؼ ذم ُُمَ٘مٍمِّ

 قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ، ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُُمروا» اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر

ىمقا ، قمنم أبٜم٤مء وهؿ  .«سم٤معمْم٤مضمع سمٞمٜمٝمؿ ووَمرِّ

 أو ذيمراً  يم٤من ؾمقاء، وشمرسمٞمتف اًمقًمد شمٜمِمئ٦م قمغم ي٘مقُم٤من وأُم٤مً  أب٤مً  أتّمقر أيم٤مد ٓ أن٤م 

 هل سم٤مًمتل ؾمٌع ُمـ وهؿ سم٤مًمّمالة ي٠مُمروه أن ُمٜمٝم٤م، اًمنمقمٞم٦م ٤ممإطمٙم طمدود ذم، أنثك

 قمغم اًمقوقء قمغم يتٕمقد اًمّمالة قمغم يتٕمقد ُمٕمف ي٠مظمذه اجل٤مُمع يروح أبقه، أطمًـ

 شم٠مظمذه وٓ سمف اًميب يِمتٖمؾ، ُيَّمٚمِّـل ٓ وهق اًمٕم٤مذة اًمًـ يٌٚمغ، آظمره إمم اًمٓمٝم٤مرة

 هذا سمٚمغ ُم٤م وم٢مذا، سمذًمؽ أُمره اًمنمع ٕن ح٤مذا؟، رمحف وٓ رأوم٦م وًمده ذم وإم إب

ـّ ، اًمرضم٤مل ؾمـ اًمقًمد  ٕنف: ح٤مذا، وهنل أُمر احل٤مل ومٞمف يٛمٌم ُم٤م أصٌح، اًمتٙمٚمٞمػ ؾَم

 اًمذيـ أسم٤مء قمغم اًمٚمقم يمؾ اًمٚمقمَ  َٟمُّم٥ّم  ومٜمحـ وًمذًمؽ، ُيٜمف ومل ي١مُمر مل ىمٌؾ ُمـ

ًمد أُمر ٓ طمٞم٨م، اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ يٌٚمٖمقا  أن سمٕمد أوٓدهؿ ُمـ يِمٙمقن  ُمـ أي قمٚمٞمف ًمٚمقا

 ذم: اًم٘مديؿ اًمٕمريب اعمثؾ ي٘م٤مل طمٞمٜمئذٍ  جي٥م اًمتقاوع طمٞم٨م ُمـ أُم٤م، ذقمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م

 ضسمتف إذا واهلل، ؾمٜم٦م قمنم صمامٟمٞم٦م اًمًـ هذا سمٚمغ أن سمٕمد أن، اًمٚمٌـ وٞمَّٕم٧م اًمّمٞمػ

 وٓ طمقل ٓ إٓ رء شمٕمٛمؾ ومام هبذا ؿم٤مقمر أن٧م وًمذًمؽ، ي٘متٚمؽ ىمتٚمتف إذا، ؾمٞميسمؽ

 يم٤من ح٤مذا، وم٤مئدة وٓ أصدىم٤مئؽ ُمـ سمف شمثؼ ُمـ إمم إُمر شمِمٙمق أن إٓ، سم٤مهلل إٓ ىمقة

 ؿمامًٓ  همرسم٤مً  ذىم٤مً  متٞمؾ ُم٤مذا وسمدأت، زرقمتٝم٤م اًمٓمري٦م اًمٖمْم٦م اًمِمتٚم٦م ُمثؾ اًمقًمد هذا
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 ُم٤م يمؾ سمٞمٜمام، وأمهٚمتٝم٤م ومؽميمتٝم٤م، ُمًت٘مٞمٛم٦م ؾمقىمٝم٤م قمغم ىم٤مئٛم٦مً  شمٜمِم٠م أن شمريد وأن٧م، ضمٜمقسم٤مً 

 طمٞمٜمئذٍ ، شمريد يمام ةاجل٤مد قمغم شمًت٘مٞمؿ طمتك، وهٙمذا هٞمؽ دمٞمٌٝم٤م هٞمؽ ؿمقي٦م ضمٞم٦م ؿمٗمتٝم٤م

 ُم٤م سمٕمد أُم٤م، صمامره٤م سم٠ميمؾ أو إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر ؾمقاء هب٤م شمتٛمتع وأن، إًمٞمٝم٤م شمٜمٔمر أن ًمؽ يٓمٞم٥م

 ظمالص، اًمِمجرة هبذه ؾمٜمٗمٕمؾ ُم٤مذا، ذًمؽ ٟمحق ي٤ًمراً  أو يٛمٞمٜم٤مً  آؾمت٘مرار ؾمـ سمٚمٖم٧م

 .اًمٚمٌـ َوٞمَّٕم٧م اًمّمٞمػ ذم

 واًميب ًمّمالةسم٤م إُمر سمقاضم٥م ىم٤مم يم٤من إن اًمقًمد هذا سمٛمثؾ اسمتكم ُمـ اعمُـٝمؿ 

 ًمف صمؿ، وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ُم١ماظمذ همػم ومٝمق، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر يمام اًمّمالة قمغم

ف هذا واسمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ُمثؾ  ضمٌؾ إمم ؾم٤موي: ىم٤مل، ُمٕمٜم٤م اريم٥م: ًمف وىم٤مل قَم٘مَّ

 .اح٤مء ُمـ يٕمّمٛمٜمل

 خم٤مًمٗم٦م ُمـ طم٤مًمف ظَمٚمص يٙمقن هق واعمٝمؿ، ُمٕمذور هق ؾمٞمٙمقن: اخلالص٦م 

 اًمقًمد والل ؾم٥ٌم وهق ىَمٍّم  اًمذي هق، أقمت٘مد يمام احل٘مٞم٘م٦م ذم هق يم٤من إذا أُم٤م، اًمنمع

، قمنم اًمثامٟمٞم٦م ؾمـ اًمًـ هذا سمٚمغ ُم٤م سمٕمد سم٤مًمّمالة أبقه ُٕمر اؾمتج٤مسمتف وقمدم وقمّمٞم٤مٟمف

 .يٜمٌٖمل اًمذي هذا

 .اًمًٌٞمؾ ؾمقاء هيديف أن ًمف وضمؾ قمز اهلل يدقمق أن إٓ ًمف ًمٞمس: وأظمػماً  

 ش11: 77: 16/ 174/واًمٜمقر اهلدى»

 يبؾغ حتك الصبل عذ الصالة جتب ال

 : يٌٚمغ طمتك اًمّمٌل قمغم اًمّمالة دم٥م وٓ

 وقمـ حيتٚمؿ طمتك اًمّمٌل وقمـ يًتٞم٘مظ طمتك اًمٜم٤مئؿ قمـ: صمالصم٦م قمـ اًم٘مٚمؿ رومع»

 وهقش 111 و 1111 - 111/ 6 طمؿ ُمس ُم٩م ُمل ت ن دش »يٕم٘مؾ طمتك اعمجٜمقن

 و ش161 - 161/ 7ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم ويراضمع صحٞمح وؿمقاهده ـمرىمف سمٛمجٛمقع

 ش.114 صش »اًمًٜم٦م يمٜمقز ُمٗمت٤مح» وش 96 - 91/ 4ش »اًمتٚمخٞمص»

 ش[.1/17»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 شـني السبع بؾغ إذا بالصالة الصبل يلمر أن األمر ويل عذ جيب

 العاذة بؾغ إذا يرضبف وأن

 إذا ييسمف وأن ؾمٜملم اًمًٌع سمٚمغ إذا سم٤مًمّمالة ي٠مُمره أن إُمر وزم قمغم جي٥م وًمٙمـ

 : اًمٕم٤مذة سمٚمغ

 وومرىمقا  ؾمٜملم ًمٕمنم قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ ؾمٜملم ًمًٌع سم٤مًمّمالة صٌٞم٤مٟمٙمؿ اُمرو»

 رىمؿش »اًمت٤مج ٟم٘مد» اٟمٔمر. سمٓمري٘مٞمف صحٞمح أو طمًـ طمدي٨م وهقش اعمْم٤مضمع ذم سمٞمٜمٝمؿ

  ش.461/ 1» اًمِمقيم٤مين ذه٥م وإًمٞمفش 11/ 4» ُمٛمقع: اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىم٤مل وسمفش 81

 .ش[1/17»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]





 

 

 اخلىس الصموات كتاب

 وّاوأحكا ووواقيتّا
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 أي وجقب عدم عذ بف يستدل« صدق إن أفؾح»: حديث هؾ

 اخلؿس الصؾقات شقى صالة

 ذم شصدق إن أومٚمح» سم٤محلدي٨م يًتدًمقن يٕمٜمل، اعمٗمتلم اًمٗم٘مٝم٤مء.. : مداخؾة

، اًمتٓمٌٞمؼ يقضم٥م ُم٤م واًمٜمٌقي٦م اًمنمقمٞم٦م إواُمر ُمـ ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم دم٤موز

 شصدق إن أومٚمح» طمدي٨م قمغم نومٞمًتدًمق، اًمقضمقب إواُمر ذم إصؾ ٕن

 هذا قمغم يرد ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػماً  أن ؿمؽ وٓ، اًمٗمٕمؾ ذًمؽ ُمٜمدوسمٞم٦م أو، سم٤معمٜمدوسمٞم٦م

 ُمـ إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م إٟمف، ذًمؽ ط ًمف وىم٤مل صدق إن أومٚمح اًمذي هذا أن سم٘مقًمف إُمر

 أن قمٚمٛمٝم٤م ُمـ قمغم ومٞمج٥م، أظمرى سم٠مواُمر ايمتٛمؾ ىمد اًمديـ سم٠من ويمذًمؽ، إواُمر

 شُمٕمٚمِّ٘مقن ومامذا، ذهٌقا  يمام اعمٜمدوب سمحٙمؿ وًمٞمس اًمقاضم٥م حٙمؿسم وشمٙمقن يٓمٌ٘مٝم٤م

 قمٚمٞمف؟

 ُمث٤مًمف؟: الشقخ

 واطمد قمٜمدُم٤م اعمًجد حتٞم٦م ي٘مقًمقن، اعمًجد حتٞم٦م اًمًٜم٦م، ؿمٞمخ ي٤م ُمثالً : مداخؾة

 اًمذي اًم٘م٤مئؾ هلذا ىم٤مل ىمد ط وم٤مًمٜمٌل، إُمر سمّمٞمٖم٦م وردت وإن ٕهن٤م ُمٜمدوسم٦م يدظمؾ

 أؾمتٓمٞمع ٓ أظمرى ُم٤ًمئؾ ذم وهٙمذا.. ذًمؽ قمغم يزد مل وهق اعمٕمٚمقُم٦م سم٤مًمٗمرائض أتك

 .أن أطمٍمه٤م أن

 ذًمؽ قمٚمؿ ط اًمٜمٌل أن ُمـ، آٟمٗم٤مً  ٟم٘مٚم٧م ُم٤م ي٘مقل قم٤مح٤مً  أن أقمت٘مد ٓ أن٤م: الشقخ

 هبذا آؾمتدٓل يٌ٘مك وطمٞمٜمئذ، اجلٚم٦ًم شمٚمؽ ذم قمٚمٞمف اهلل ومرض ُم٤م يمؾ اًم٤ًمئؾ

 .آؾمتدٓٓت أوهك ُمـ احلدي٨م

 اعمًٚمؿ طمٞم٤مة ذم قمٞمٜمٞم٤مً  وضمقسم٤مً  جي٥م ُم٤م قمٚمٛمف ط اًمٜمٌل أن اًمٕمٙمس ومروٜم٤م ًمق أُم٤م

 ُمـ قمغم دم٥م إٟمام اعمًجد ومتحٞم٦م، اعمًجد حتٞم٦م وهق سم٤مًمذات اعمث٤مل هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٜم٘مقل

 .أوًٓ  اًمّمالة أُمٙمٜم٦م ُمـ همػمه أو اعمَُّمغمَّ  دظمؾ ُمـ قمغم وًمٞمس، أوًٓ  اعمًجد دظمؾ

 ومٚمق، ومٞمف وضمٚمس وإٟمام، وم٘مط اعمًجد دظمؾ ُمـ قمغم ًمٞمس اًمتحٞم٦م دم٥م إٟمام: وصم٤مٟمٞم٤مً  

 أن اًمٜمٔمر سمٖمض، حتٞم٦م قمٚمٞمف ًمٞمس، وظمرج دظمؾ، حتٞم٦م قمٚمٞمف ومٚمٞمس جيٚمس ومل دظمؾ



ىمٞمتٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف     يمت٤مب اًمّمٚمقات اخلٛمس وُمقا
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 ُمٝمؿ اقمت٘م٤مدي ذم ٕنف ًمف أتٕمرض ًمٕمكم، سمح٨م إمم حيت٤مج وهذا ًمٚمقضمقب هٜم٤م إُمر

 ُمـ سمف ُأُمر إُمر هذا وم٢مٟمام، ًمالؾمتح٤ٌمب أو ًمٚمقضمقب إُمر هذا أن اًمٜمٔمر سمٖمض، ضمداً 

 هذا قمٚمٞمف وارد ومٖمػم، اجلٚمقس يريد ٓ يم٤من إذا أُم٤م، اجلٚمقس ويريد اعمًجد دظمؾ

 اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: إومم اًمرواي٦م، اصمٜمتلم روايتلم ًمٚمحدي٨م ٕن: إُمر

 .شريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال»: إظمرى اًمرواي٦م شًمٞمجٚمس صمؿ ريمٕمتلم ومٚمُٞمّمؾِّ 

 إمم يؽمددون واًمذيـ اًمٕمامل يمٝم١مٓء ُم٤م ُٕمر اجلٚمقس يريد ٓ يم٤من إذا: إذاً 

 ذم اعمذيمقر إُمر قمٚمٞمٝمؿ َيٜمَّْم٥مُّ  ٓ ومٝم١مٓء، ومٞمف ًمٚمجٚمقس وًمٞمس، ُم٤م ُٕمر جداعمً

 اهلل ورؾمقل اعمًجد دظمؾ طمٞمٜمام إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب طمدي٨م هذا ي١ميمد، احلدي٨م

 ؟شريمٕمتلم أصٚمٞم٧م ومالن ي٤م»: ًمف وم٘م٤مل، ومجٚمس أصح٤مسمف سمٕمض وطمقًمف، ضم٤مًمس ط

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر احلدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ شريمٕمتلم ومَّمؾِّ  ىمؿ»: ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل

 ؾمٜمذيمره٤م اًمتل ؾمٚمٞمؽ وىمّم٦م اًمٖمٓمٗم٤مين ؾُمَٚمْٞمؽ ىمّم٦م همػم هل هذه ىمت٤مدة أيب وىمّم٦م

 وًمٞمس ًمٚمقضمقب أنف ي١ميمد اعمًجد ذم اًمتحٞم٦م صالة طمدي٨م ذم اعمذيمقر إُمر أن شم١ميمد

 يقم دظمؾ أنف وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام ؾُمَٚمْٞمؽ طمدي٨م ٕن ذًمؽ، ًمالؾمتح٤ٌمب

 ىمٌؾ أصٚمٞم٧م ومالن ي٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل، ومجٚمس ٓم٥مخي ط اهلل ورؾمقل مجٕم٦م

ف صمؿ، شريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ»: ىم٤مل ؟شدمٚمس أن : وىم٤مل اعمًجد ذم اجل٤مًمًلم قم٤مُم٦م إمم شَمَقضمَّ

 وًمٞمتجقز ريمٕمتلم ومٚمٞمَّمؾِّ  خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 .شومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم هلل ومٚمٞمّمؾ». شومٞمٝمام

 .وم٘مط ُمًتح٤ٌمً  أُمراً  ًمٞمس، واضم٦ٌم اعمًجد حتٞم٦م أن ي١ميمد احلدي٨م هذا

 قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ آظمر طمديث٤مً  ٟمتذيمر سم٠من احلدي٨م هلذا آؾمتدٓل ووضمف 

 وم٘مد أنّم٧م خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا»: واًمًالم اًمّمالة

 .شًمٖمقت

ف ويُمؾ  واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم يتٙمٚمؿ عمـ اًم٘م٤مئؾ ىمقل أن يٕمٚمؿ اًمنمع ذم ُُمَتَٗم٘مِّ

 وم٢مذا، واضم٥م سم٤معمٕمروف إُمر أن ٟمٕمٚمؿ وأجْم٤مً ، سم٤معمٕمروف أُمر هق إٟمامش أنّم٧م» ٓم٥مخي
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، خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م ٕن سم٤معمٕمروف إُمر وهق اًمقاضم٥م هذا أؾم٘مط ط اًمٜمٌل أن قمٚمٛمٜم٤م

 ُمـ هذا يم٤من، خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اًمتحٞم٦م وضمقب ُيً٘مط مل ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم

 أهن٤م سمدقمقى شمريمٝم٤م جيقز وٓ شمً٘مط ٓ اًمتحٞم٦م أن قمغم ضمداً  واًم٘مقي٦م اًم٘مقي٦م اًم٘مرائـ

 وُي١ْمُمر شُمنْمع اًمتحٞم٦م أن: أجْم٤مً  ه٤مم أُمر وهذا أظمر واًمٌمء رء هذا، ٓ، ُمًتح٦ٌم

 اعمُْٓمَٚم٘م٦م اًمّمالة ٕن ذًمؽ، اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ُمٜمٝم٤م ٟمًتثٜمل ٓ إوىم٤مت يمؾ ذم هب٤م

 أن يٜمٌٖمل اًمقىم٧م هذا ومٝمق، قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل خيٓم٥م اجلٛمٕم٦م يقم واخلٓمٞم٥م اًمٜم٤مومٚم٦م صالة

 .اًمثالصم٦م إوىم٤مت ُمـ ُمٜمٝم٤م وىمت٤من شمٗمرع اًمتل اخلٛم٦ًم سم٤مٕوىم٤مت َحؼُيٚمْ 

 شمتٕمٚمؼ ٕهن٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم مخ٦ًم أوىم٤مشم٤مً  إوىم٤مت جيٕمٚمقا  أن قمغم ضمروا اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٙمـ 

 قمدم طمٞم٨م ُمـ إوىم٤مت هبذه يٚمحؼ أن يٜمٌٖمل أنف احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ، اًمّمالة سم٠موىم٤مت

 أن يٜمٌٖمل ومٞمف ٞم٦ماًمتح صالة وضمقب سمؾ ضمقاز طمٞم٨م وُمـ ومٞمف اعمٓمٚمؼ اًمٜمٗمؾ ضمقاز

 ؾُمٚمٞمؽ ىمّم٦م ذم ؾمٛمٕم٧م يمام أُمر ىمد ط اًمٜمٌل ٕن: اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واًمٗم٘مٞمف يٚمحؼ

، أنّم٧م ًمّم٤مطمٌؽ شم٘مقل أن هنك سمٞمٜمام، خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م ريمٕمتلم يّمكم أن اًمٖمٓمٗم٤مين

 صمؿ، وم٘مط ُمًتح٦ٌم ًمٞم٧ًم واضم٦ٌم اعمًجد حتٞم٦م أن إول إُمر اصمٜملم أُمريـ ي١ميمد ومٝمذا

 .اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم شمّمغم

 ش 11: 19: 38/ 614/واًمٜمقر اهلدى»





 اخلىس الصموات
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 تطقع أن إال ال: حديث مػفقم

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ، وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: الشقخ

 أن وأؿمٝمد، ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ، ًمف ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ، أقمامًمٜم٤م ؾمٞمئ٤مت وُمـ

٤َم َي٤م▬، ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ،ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ ـَ  َأهيُّ ِذي  اًمَّ

َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ ٤َم َي٤م▬، [114: قمٛمران آل] ♂ُُم  َأهيُّ

ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس   ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  َزْوضَمَٝم٤م ٤مُِمٜمْٝمَ  َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

 ًٓ ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم ٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  اّللَّ  ♂َرىمِٞم

٤َم َي٤م▬[1: اًمٜم٤ًمء] ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  ُيّْمٚمِْح ▬ [71 :إطمزاب] ♂ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  ♂قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 . [71: إطمزاب]

 .. سمٕمد أُم٤م

، حمدصم٤مهُت٤م إُمقر وَذَّ ، ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػمَ  اهلل يمالم اًمٙمالم ظمػمَ  وم٢من

 وم٤مًم١ًمال: -أجْم٤مً - وسمٕمد، اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ، والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ، سمدقم٦م حمدصم٦م ويُمؾَّ 

 اهلل رؾمقل أوشمر هؾ: هق، اًمٌٜم٤م اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ُمـ سمٕمْمٙمؿ أو يمٚمٙمؿ ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي

 شم٠مظمػم؟ مجع اعمزدًمٗم٦م ذم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم مجع طمٞمٜمام ط

 ومجع، اًمٗمريْمتلم سملم اجلٛمع ُمـ أيمثر صغم أنف ط اًمٜمٌل قمـ ُيٜم٘مؾ مل: اجلقاب

 .اًمت٘مّمػم

 .أصٌح طمتك ٟم٤مم أنف ط أصح٤مسمف ُمـ اًمُرواة ذيمر وىمد 

 أداء قمغم، سمخ٤مص٦م اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم يزد مل ط اًمٜمٌل أن قمغم ىمقّي  إؿمٕم٤مر ذًمؽ ومٗمل 

 .اًمٕمِم٤مء وومريْم٦م، اعمٖمرب ومريْم٦م: اًمٗمريْمتلم

 : اصمٜملم طُمْٙمَٛملم اًمرواي٦م هذه ُمـ ٟم٠مظمذ أن ومٜمًتٓمٞمع ذًمؽ وقمغم 

 ذم اًمٗمريْم٦م اعمًٚمٛملم قمـ ظَمٗمَّػ ىمد -ؾوضم قمز- اهلل يم٤من إذا أنف: إول احلٙمؿ 
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 اًمٗمريْم٦م قمٜمٝمؿ ظَمٗمَّػ، سمخ٤مص٦م اعمزدًمٗم٦م ذم اجلٛمع طم٤مًم٦م وذم سمٕم٤مُم٦م اًمًٗمر طم٤مًم٦م

 سم٤مب ومٛمـ، صم٤مسمت٦م ومريمٕم٤مهت٤م شمٕمٚمٛمقن ومٙمام اعمٖمرب أُم٤مش اًمٕمِم٤مء صالة» ريمٕمتلم ومجٕمٚمٝم٤م

 .اًمتٓمقع ُمـ اعم٤ًمومريـ اعمًٚمٛملم قمـ -وضمؾ قمز- اهلل ُيـَخٗمِّػ أن أومم

 -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم وىمد 

ٌَّح٧م ًمق»: ىم٤مل أنف  .اًمٗمريْم٦م ٕمتٛم٧م -اًمًٗمر ذم أي- ؾمٌح٧م ًمقش ٕمتٛم٧م ؾَم

 ؾمٛمٕمتؿ يمام، اًمٗمريْم٦م ُمـ قم٤ٌمده قمـ ظَمٗمَّػ ىمد -وضمؾ قمز- اهلل يم٤من وم٢مذا 

َّٓ  سمٜم٤م ومٙمٞمػ، اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمّمالة ُمـ ريمٕمتلم ًَ  ومال، أنٗمًٜم٤م قمـ ٟمخٗمػ أ  وٓ ٌِّحُٟم

 .اًمًٗمر ذم اًمتٓمقع قمدم قمغم ضَمَرت ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ٕن: ٟمتٓمقع

 وآيَمُده٤م، اًمرواشم٥م ًمٚمًٜمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أن سَمْحُثٜم٤م وإٟمام، قم٤مُم٦م سمّمقرة هذا أقمٜمل وٓ 

 .اًمٗمجر ؾمٜم٦م صمؿ، اًمقشمر ؾمٜم٦م

 أّي  ُمـ وأدق أطَمّس  احل٤َمج ووع أن، سم٤مًمًٜم٦م وم٘مٞمف يمؾ قمٜمد ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ 

 .ُم٤م ُم٤ًمومر ووع

 ختٗمٞمٗم٤مً : اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم اًمقشمر سمّمالة ط اًمٜمٌل يتٓمقع ٓ أن قمج٥م وٓ سم٦مهمرا  ومال 

 وأن، ٟمًتٜمٌٓمف أن ُيْٛمِٙمٜمٜم٤م اًمذي إول احلٙمؿ هق هذا، قم٤ٌمده قمـ -وضمؾ قمز- اهلل ُمـ

 ط اًمٜمٌل طمج٦م صٗم٦م ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ذيمر قمدم ُمـ ٟمٗمٝمٛمف

 . سمخ٤مص٦م اعمزدًمٗم٦م ذم ومٕمٚمف وُم٤م، سمٕم٤مُم٦م

 ريض- قمكم   ىم٤مل يمام هق وإٟمام، ومريْم٦م ًمٞمس اًمقشمر صالة أن ومٝمق: يناًمث٤م احلٙمؿ أُم٤م

 اًمّمٚمقات يمقضمقب واضم٥م أهق: اًمقشمر صالة قمـ ؾُمئِؾ طمٞمٜمام -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل

 ط اًمرؾمقل ومؽمك -شط- اهلل رؾمقل ؾَمٜمَّٝم٤م ؾمٜم٦م هق وإٟمام، ٓ»: ىم٤مل اخلٛمس؟

 وسملم، ٛمفطمٙم طمٞم٨م ُمـ اًمقشمر سملم سم٤مًمٗمرق ضمداً  ىمقي إؿمٕم٤مر، اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ًمٚمقشمر

 .اًمٗمريْم٦م

ُ٘مط ٓ وم٤مًمٗمريْم٦م  ًْ  .اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ط اًمرؾمقل شمريمف وم٘مد اًمقشمر أُم٤م، ُمٓمٚم٘م٤مً  شَم

 وًمٞمس ؾُمٜم٦َّم اًمقشمر أن وهق، صم٤مٟمٞم٤مً  أظمر ًمٚمحٙمؿ صمؿ، أوًٓ  إول ًمٚمحٙمؿ سمٞم٤من ومٗمٞمف 
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 .سمٗمريْم٦م

 ومرض أنف وًمٞمس، اًمقشمر ؾُمٜمِّٞم٦م وهق، اًمث٤مين احلٙمؿ هذا شم١ميمد أظمرى أدًم٦م وهٜم٤مك 

 اًمقشمر أن اعمت٠مظمريـ ُمـ ي٘مٚمده وُمـ، اعمت٘مدُملم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقًمف يمام واضم٥م أو

 .واضم٥م

، اًمرواشم٥م يم٤مًمًٜمـ ؾمٜم٦م هق وٓ، اخلٛمس اًمّمٚمقات يمٗمريْم٦م ومرض هق ومال 

 وُمـ، اعمت٘مدُملم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل هٙمذا، وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم اعمٕمرووم٦م ريمٕم٤مت اًمٕمنم

 .اشمٌٕمٝمؿ

ٜم٦َّم وًمٙمـ  ًُّ  أظمرى أدًم٦مً  هٜم٤مك أن إمم، أظمػماً  أذت يمام وسمخ٤مص٦م، شُمتٌَّع أن أطمؼ اًم

 .اًمٗمرائض ُمـ ًمٞمس اًمقشمر أن قمغم

 يمؾ ذم قمٚمٞمف اهلل وَمَرض قماّم  ط اًمٜمٌل ؾم٠مل اًمذي إقمرايب طمدي٨م وطمًٌٙمؿ 

 .وًمٞمٚم٦م يقم

سمف ومٙم٤من   يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس»: شمٕمٚمٛمقن يمام -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ضمقا

 أن إٓ ٓ»: ىم٤مل همػمهـ؟ قمكمّ  هؾ: سم٘مقًمف ط اًمٜمٌل إقمرايب ذًمؽ ؾم٠مل وح٤م، شوًمٞمٚم٦م

 .ششمٓمقع أن إٓ»، ششمٓمقع

 ذم اًمٜمٔمر مُتْٕمٜمقا  أن وأرضمق، وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ؾمقى ُم٤م: إذاً  

 .وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم: هذا ىمقزم

 إٓ وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم جي٥م ٓ أنف ششمٓمقع أن إٓ، ٓ»: ًمف -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف دل 

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات شمٚمؽ

 .ًمألُم٦م وٟمّمٞمح٦م شمقوٞمح٤مً  سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت سمام، اًم٘مٞمد هذا ذم ُمٕمل شمت٠مُمٚمقا  أن أرضمق 

، ششمٓمقع أن إٓ، ٓ»: ًمف ط اًمٜمٌل ىمقل اًمرضمؾ ذاك أو إقمرايب ذًمؽ ؾمٛمع ومٚمام 

: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٘م٤مل، أن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مل

 .شصدق إن اجلٜم٦م دظمؾ، صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح»
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 سمٓمقن ذم قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف قَمزَّ  ُٕمر اًمتٜمٌٞمف ُمـ زم سمد ٓ، اًم٘مٞمد ذًمؽ إمم أقمقد أن وىمٌؾ 

 إُمر ذاك قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اًمٙمثػم شمٜمٌٞمف قمـ ومْمالً ، همػمه٤م قمـ ومْمالً  احلدي٨م يمت٥م

 أومٚمح» شوأبٞمف»: زي٤مدة، شصدق إن اًمرضمؾ أومٚمح» اًمرواي٦م هذه ذم وهق أٓ، اعمٝمؿ

 .شصدق إن ٞمفوأب اجلٜم٦م دظمؾ، صدق إن وأبٞمف اًمرضمؾ

 ٓ، وٕمٞمٗم٦م رواي٦م: أي، ؿم٤مذة رواي٦م هل احلدي٨م قمٚمؿ طمٞم٨م ُمـ احلَْٚمػ ومٝمذا 

٦م شمّمٚمح  وًمٙمـ، اًمّمحٞمح ذم احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم وردت ىمد يم٤مٟم٧م وإن، ًمٚمُحجَّ

ٌقه٤م اًمث٘م٤مت اًمرواة  اًمٜمٌل قمـ حمٗمقفم٦م شمٙمـ مل يم٤مٟم٧م ٕهن٤م: يرووه٤م ومل، ودمٜمٌقه٤م، شَمٜمَٙمَّ

 .ط

 رء يقضمد ٓ أنف يٕمٜمل ششمٓمقع أن إٓ»: احلدي٨م ذاه إن، اًم٘مٞمد ذًمؽ إمم أقمقد 

 شمٚمؽ ُيًـ يمام ُُمٜمَٔمَّامً  رشمٞم٤ٌمً  ومرو٤مً  اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمع وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم ُمٗمروض

 .ذًمؽ يٜم٤مذم ومال، اًمرواشم٥م اًمًٜمـ ُمـ ريمٕم٤مت اًمٕمنم شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة

ٌَُٝم٤مت وسمٕمض، اإلؿمٙم٤مٓت سمٕمض هٜم٤مك أن ًمٕمٚمٛمل، هلذا أتٕمرض أن٤م   يذيمره٤م اًمُِم

 .هلؿ ُمذه٥م قمـ ًمٚمدوم٤مع أو قم٤مرو٦م يمِمٌٝم٦م إُم٤م، ساًمٜم٤م سمٕمض

ي٤من ًمٗمٔم٤من ومه٤م واضم٦ٌم أو ومريْم٦م سم٠مهن٤م ىمٞمؾ إن، ُمثالً  اًمٕمٞمديـ صالة طمٙمؿ ُم٤م   ُي١َمدِّ

 وم٘مط هٜم٤مك، واضم٥م هذا أو ومرض هذا: ي٘م٤مل أن سملم ذقم٤مً  ومرق ٓ ٕنف: واطمد ُمٕمٜمًك 

ٌَٕم٦م اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م ذم اصٓمالطمل ومرق  يمام إُمر وم٢من ،آصٓمالح هيٛمٜم٤م وٓ، اعمُتَّ

 .ؿم٤مؤوا ُم٤م قمغم يّمٓمٚمحقا  أن ىمقم ًمٙمؾ إن: ىمٞمؾ

 ٟمّمقص شم٠مويؾ ذم قمٚمٞمف ُيْٕمَتٛمد وأن قمٚمٞمف ُيتََّٙم٠م أن جيقز ٓ اصٓمالح أّي  ًمٙمـ 

ءٌ ، اًمنمع  .اًمًٜم٦م ذم أو اًمٙمت٤مب ذم ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقا

 يمام واطمد واعمٕمٜمك سمقضمقهبام أو سمٗمروٞمتٝمام ىمٞمؾ إن اًمٕمٞمديـ ومّمالة هذا قمرومٜم٤م إذا 

 .ششمٓمقع أن إٓ، ٓ»: إقمرايب ًمذاك ط اًمٜمٌل ىمقل ذًمؽ يٜم٤مذم ومٝمؾ، ٤مذيمرٟم

 ُمـ رء يٕم٤مروف ٓ اًمذي احلؼ هق و، اعمًجد حتٞم٦م سمقضمقب ىمٞمؾ إذا يمذًمؽ 

 ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾِّ ، اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًم٘مقًمف: اًمًٜم٦م
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 يّمكم طمتك، جيٚمس ومال»: إومم ًمٚمرواي٦م شم٠ميمٞمداً  إظمرى اًمرواي٦م وذم، شًمٞمجٚمس صمؿ

 .شريمٕمتلم

 ُمـ رء ُمٕمف اىمؽمن إذا وسمخ٤مص٦م، اًمقضمقب ي٘متيض وإُمر، ط أُمره هذا 

 .ٟمٗمًف إُمر قمغم زائداً ، إُمر هبذا آهتامم

- إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم وهق، احلدي٨م هذا ذم ضم٤مء يمام 

 وطمقًمف ضم٤مًمس ط هللا ورؾمقل، يقُم٤مً  اًمٜمٌقي اعمًجد دظمؾ أنف -قمٜمف اهلل ريض

 اًمذيمر يًتٛمع، سمٞمٜمٝمؿ وضمٚمس اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء إمم ىمت٤مدة أبق وم٤مٟمْمؿ، أصح٤مسمف سمٕمض

 أب٤م ي٤م»: ًمف ىم٤مل -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- رآه ومٚمام، ط اًمٜمٌل وقمٜمد، اعمققمٔم٦م يًتٛمع

 .شريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ»: ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل شأصٚمٞم٧م؟ ىمت٤مدة

 وم٘م٤مم، اًمٖمٓمٗم٤مين ٚمٞمؽؾم أيب طمدي٨م، اًمث٤مين احلدي٨م همػم هذا: ُمًٌ٘م٤مً  وأذيمر 

 ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾِّ  اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ط اًمٜمٌل ىم٤مل، اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه، ًمٞمّمكم

 .شريمٕمتلم يّمكم طمتك، جيٚمس ومال»: ذيمرٟم٤م يمام إظمرى واًمرواي٦م، شًمٞمجٚمس صمؿ

 يًٙم٧م ومٚمؿ، اًمتحٞم٦م ىمٌؾ ىمت٤مدة أيب سمجٚمقس آهتامم إُمر هذا ُمع أن: اًمِم٤مهد 

، اعمًجد حتٞم٦م اًمتحٞم٦م أن: وهق أٓ، سمف قَمٚمَّٛمٜم٤م سمام ًمٕمٚمٛمف: فقمٜم -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-

: ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل شريمٕمتلم؟ صٚمٞم٧م»: ؾم٠مخف ًمذًمؽ: اعمًٚمؿ سمف يت٤ًمهؾ أن يٜمٌٖمل ٓ أُمر

 .احلدي٨م هذا ذيمر صمؿ شومّمؾ ىمؿ»

 اؾمتح٤ٌمسم٤مً  يم٤من وًمق، ًمالؾمتح٤ٌمب ًمٞمس إُمر هذا ًمٙمقن، آظمر شم٠ميمٞمد ي٠ميت صمؿ 

 ط اهلل ورؾمقل ضم٤مء ح٤م اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ ٨مطمدي: ًمٚمقضمقب هق وإٟمام، ُم١ميمداً 

، ومالن ي٤م»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًمف وم٘م٤مل، ومجٚمس اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م

 اجل٤مًمًلم ُمـ اجلٛمٝمقر إمم اًمتٗم٧م صمؿ، شريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ»: ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل، شأصٚمٞم٧م؟

، ومٕمالً  وىمٕم٧م وىمد شم٘مع ىمد ًمِمٌٝم٦مٍ  دومٕم٤مً : مجٞمٕم٤مً  خي٤مـمٌٝمؿ ط اًمٜمٌل خلٓم٦ٌم اعمّمٖملم

 سمذًمؽ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- شَمَقضّمف طمٞم٨م اعم٤ٌمرك اًمنمع هذا ٤مممت ُمـ وذًمؽ

، ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»: وم٘م٤مل اًمٕم٤مم اخلٓم٤مب
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 .شومٞمٝمام وًمٞمتجقز

 وىمٞمٚم٧م ومٕمالً  وردت وىمد، شمرد ىمد ؿمٌٝم٦م ًمدومع، اخلٓم٤مب هبذا اجل٤مًمًلم ظم٤مـم٥م 

 أن إمم ُمرضمٕمٝم٤م، وىمٞمؾ، ىمٞمؾ اًمٕمٚم٦م؟ ههذ هل ُم٤م، ًمٕمٚم٦مٍ  يم٤من هذا إن: اًمٙمت٥م سمٕمض ذم

ف اًمذي إُمر هذا  .سمف ظم٤مص أُمر هق، اًمٖمٓمٗم٤مين ؾُمَٚمٞمؽ إمم ُوضمِّ

 يمٚمٝم٤م ًمألُم٦م إُمر سمتقضمٞمٝمف: ؾَمَٚمٗم٤مً  اًمِمٌٝم٦م هذه -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٠مبٓمؾ 

 وًمٞمتجقز، ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»: مجٞمٕمٝم٤م

 شمّمح ٓ اًمتل إريم٤من ختٗمٞمػ وًمٞمس، ومٞمٝمام اًم٘مراءة ًمٞمخٗمػ ،ًمٞمخٗمٗمٝمام: أي، شومٞمٝمام

 أيب طمدي٨م ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمذي أظمر إُمر ذًمؽ همػم آظمر أُمر هٜم٤م، هب٤م إٓ اًمّمالة

 .اًمتحٞم٦م هبذه احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اهتامم قمغم يدل مم٤م ىمت٤مدة

 رأى طمٞمٜمام، ومٞمٝم٤م ُم٤مؿمٞم٤مً  يم٤من اًمتل ظمٓمٌتف ىمٓمع ط اًمٜمٌل وضمدٟم٤م أنٜم٤م ذًمؽ أول 

 .اًمتحٞم٦م يّمكم أن ىمٌؾ اعمًجد ذم جيٚمس ُمًٚمامً 

: ي٘مقم سم٠من ومقراً  ي٠مُمره مل سم٠مُمتف ورأومتف اطمتٞم٤مـمف ُمـ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًمٙمٜمف 

 ىُمؿ»: ًمف وىم٤مل وم٠مُمره، ٓ: ىم٤مل شأصٚمٞم٧م»: ُمٜمف وم٤مؾمتٗمٝمؿ، صغم ىمد يٙمقن أن ٓطمتامل

 حتٞم٦م أمهٞم٦م قمغم يدل، آظمر اهتامم ًمٚمخٓم٦ٌم -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمٓمٕمف هذا شريمٕمتلم ومّمؾِّ 

 .اعمًجد

 ذم يم٤من عمـ جيقز ٓ أنف مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ أنٜم٤م، اًم٤ًمسمؼ ُمـ أهؿ ًمٕمٚمف وهق: أظمر اًمٌمء 

 ىمقًمف سمدًمٞمؾ، واضم٤ٌمن ومه٤م، اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر، اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد

: أنّم٧م: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-

 ىمقًمؽ، طمرام خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م واًمٙمالم، يتٙمٚمؿ ومٞمٛمـ، ٧مأنّم: ىمقًمؽ شًمٖمقت وم٘مد

 .احلدي٨م هذا سمٍميح ط اًمٜمٌل قمٜمد ُمٜمٙمر اعمٕمروف هبذا إي٤مه أُمرك، أنّم٧م: ًمف

 ذم يم٤من قمٛمـ ؾم٘مط ىمد، اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر يم٤من إذا: وم٢مذاً  

ف ومٌامذا، ًمٚمخٓمٞم٥م وآؾمتامع ًمإلصٖم٤مء ًمٞمتٗمرغ: اعمًجد  ظمؾد عمـ ط اًمٜمٌل أُمر ُٟمَقضمِّ

 سم٠مُمر أُمر سم٠منف، إُمر هذا شمقضمٞمف ُيْٛمِٙمـ هؾ ريمٕمتلم؟ يّمكم أن اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد
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 اإلٟمّم٤مت قمـ ٟمٗمًف يٜم٘مؾ أن اعمًجد ذم يم٤من عمـ يًٛمح مل وهق، وم٘مط ُمًتح٥م

 .أنّم٧م: سمٙمٚمٛم٦م وًمق ًمإلُم٤مم

 أـمقل سمزُمـ اٟمِمٖم٤مل ذًمؽ وذم ريمٕمتلم؟ سمّمالة اعمًجد إمم اًمداظمؾ ي٠مُمر ومٙمٞمػ 

 .أنّم٧م: يتٙمٚمؿ رآه عمـ :ىمقًمف ُمـ سمٙمثػم وأـمقل

 ًمٞم٧ًم اعمًجد حتٞم٦م أن قمغم سم٤مُٕمر اعمُْٚمَح٘م٤مت هذه يمؾ، وذاك وذاك هذا وَمَدلَّ  

 واضم٥م هق اعمًجد حتٞم٦م وإٟمام، ٓ، ُيٕم٤مىم٥م مل شمريمٝم٤م وإن، أثٞم٥م ومٕمٚمٝم٤م إن ُمًتح٦ٌم ؾُمٜم٦َّم

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ

ُم٤مً  ذيمرٟم٤م ٕنٜم٤م: اًمٗمرائض ُمـ ومرض: أىمقل أن أتقرع وٓ   سملم رقوم ٓ أنف ُُمَ٘مدَّ

 .واضم٥م هذا أو ومرض هذا ىمقًمٜم٤م

 اًمرؾمقل ىمقل ُمع اعمًجد حتٞم٦م سمقضمقب اًم٘مقل يتٜم٤مرم ومٝمؾ: يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا 

 شمٓمقع؟ أن إٓ ٓ: اًمرضمؾ ًمذاك أو، إقمرايب ًمذًمؽ ط

 ُمع ششمٓمقع أن إٓ»: -اًمًالم قمٚمٞمف- سم٘مقًمف اعم٘مّمقد ٕن: شمٜم٤مذم ٓ: اجلقاب

 صغم ومٙمٚمام، ريمٕم٤مت اًمٕمنم اًمرواشم٥م ًمٚمًٜمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمام، اخلٛمس اًمّمٚمقات

ـ، اًمٗمرائض ُمـ ومريْم٦م اعمًٚمؿ ًَ  .ريمٕمتلم يّمكم أن طم٘مف ذم وَمُٞم

 ىمد ٕنف: اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ صالة يّمكم، ُمّمؾٍ  يمؾ شمٚمزم ٓ ومٝمل اًمتحٞم٦م أُم٤م 

 .اعمًجد يدظمؾ ٓ ىمد، اعمًجد ذم يّمكم ٓ

 .اعمًجد دظمقل هقو أٓ، سمد وٓ صالمه٤م ًمٚمتحٞم٦م اعم٘متيض اًم٥ًٌم ُوضِمد إذا: أي 

 قمٜمد اًمراضمح وهق اًم٘مقل ششمٓمقع أن إٓ»: -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يٜم٤مذم ٓ يمذًمؽ 

، اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ ًمٞمًت٤م اًمّمالشملم ه٤مشملم ٕن: اًمٕمٞمديـ صالة سمقضمقب، اًمٕمٚمامء

، اًمٗمٓمر قمٞمد صالة، اًمًٜم٦م ذم ُمرشم٤من صالشم٤من مه٤م وإٟمام، يقم يمؾ سمدظمقل شَمَتٙمرر اًمتل

 .إوحك قمٞمد وصالة

 اًم٘مقل، إقمرايب طمدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ُيٜم٤َمذم هؾ، وم٘مس ذًمؽ وقمغم: ي٘م٤مل ؽيمذًم 
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 ُٕمر شمّمغم ٕهن٤م ح٤مذا؟، ذًمؽ يٜم٤مذم ٓ، اخلًقف صالة أو اًمٙمًقف صالة سمقضمقب

 احلدي٨م ذم -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- سمذًمؽ أُمر وىمد، اًمِمٛمس يمًقف وهق قم٤مرض

 يمثػم مَجْع وقمـ قم٤مئِم٦م ًٞمدةاًم وقمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضم٤مء يمام، اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اعمُـتَّٗمؼ

 اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمٜمٌل اسمـ إسمراهٞمؿ ووم٤مة يقم يمًٗم٧م اًمِمٛمس أن، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 يمًٗم٧م ُم٤م»: اجل٤مهٚمٞم٦م ذم قم٤مدهتؿ قمغم سمٜم٤مءً  اًمٜم٤مس سمٕمض أو، اًمٜم٤مس وم٘م٤مل -واًمًالم

 وىم٤مل ط ومخٓمٌٝمؿش واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمٜمٌل اسمـ إسمراهٞمؿ عمقت إٓ اًمِمٛمس

 أطمد عمقت شمٜمٙمًٗم٤من ٓ، اهلل آي٤مت ُمـ آيت٤من واًم٘مٛمر اًمِمٛمس نإ، اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: هلؿ

ىمقا  وَمَّمٚمُّقا  ذًمؽ رأجتؿ وم٢مذا، حلٞم٤مشمف وٓ  .شوادقمقا  وشَمَّمدَّ

 ومال، اإلهلٞم٦م اًمٔم٤مهرة هلذه اًمٙمًقف سمّمالة -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- أُمر وم٘مد 

ح يمام، سمقضمقهب٤م اًم٘مقل يٜم٤مذم ش ٟم٦مقمقا  أب٤م» ُمٜمٝمؿ وأذيمر، احلدي٨م أئٛم٦م سمٕمض سمذًمؽ َسَّ

 وم٘م٤مل ُمًٚمؿ صحٞمح قمغم اعمًتخرج وهقش قمقاٟم٦م أيب صحٞمح» سمـ اعمٕمروف ُمًٜمده ذم

 .اًمٙمًقف صالة وضمقب سم٤مب: ومٞمف

: ششمٓمقع أن إٓ»: ط اًمٜمٌل ىمقل اًمّمالة هذه سمقضمقب اًم٘مقل -أجْم٤مً - ُيٜم٤َمذم ٓ 

 ومذًمؽ شاخلٛمس اًمّمٚمقات هذه ُمع شَمٓمَّقع أن إٓ» اعم٘مّمقد أن، ُمرة ُمـ أيمثر ذيمرشمف ح٤م

 ذم هل وًمٞم٧ًم ًمٚمٛمًٚمؿ شمٕمرض سمٛمٜم٤مؾم٦ٌمٍ ، آظمر رء اعمٗمروض ُمـ يٙمقن أن يٜم٤مذم ٓ

 .قمٚمٞمف ُمٗمروو٦م إصؾ

 احلدي٨م ذم ضم٤مء ىمد، ُيْذيَمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء، -أجْم٤مً - اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ هذا ًمٕمؾ 

 صالة يّمكم أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ، ُمرشملم يقم ذم ومريْم٦م شمّمغم ٓ أنف اًمّمحٞمح

 اهلل وؿم٤مّق  حتدى ىمد يٙمقن صم٤مٟمٞم٦م ّرةُمَ  صغم وًمق، إصؾ هق هذا، ُمرشملم اًمٕمِم٤مء

 : -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- هذا ىمقًمف ذم ورؾمقًمف

 اًمتل اًمّمالة سم٢مقم٤مدة إُمر ومٞمف، واطمداً  ٟمّم٤مً  ًمٞمس، يمثػمة ٟمّمقص هٜم٤مك يقضمد أٓ

 : يذيمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء وىمٚم٧م، ٟمٕمؿ: اجلقاب اعمًٚمؿ؟ صاله٤م ىمد يم٤من

 ُمقـم٠م ذم» ضم٤مء وىمد، احل٩م ومريْم٦م أداء أبقاب قمغم، احل٩م أبقاب قمغم أن ٟمحـ 
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 وح٤م...اخلٞمػ ُمًجد ذم اًمٗمجر صالة صغم ط اًمٜمٌل أن اًمًٜمـ سمٕمض وذمش ُم٤مًمؽ

، اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اعمّمٚملم ُمـ يٙمقٟم٤م ح٤م سم٠مهنام ووٕمٝمام ُيقطمل رضمٚملم وضمد، ؾمٚمؿ

 ومام»: ىم٤مل، اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مٓ، شُمًٚمٛملم؟ أوًمًتام»: هلام وىم٤مل ط اًمٜمٌل ومٜم٤مدامه٤م

 قمٚمٞمف- وم٘م٤مل، رطم٤مًمٜم٤م ذم صٚمٞمٜم٤م يمٜم٤م إٟم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مٓ شُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمام

 ومقضمدهؿ، اجلامقم٦م ُمًجد أتك صمؿ، رطمٚمف ذم أطمديمؿ صغم إذا»: -واًمًالم اًمّمالة

 .شٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م: ُمٕمٝمؿ ومٚمُٞمَّمؾِّ ، يّمٚمقن

 صٚمٞم٤مه٤م يم٤مٟمقا  اًمتل اًمّمالة شمٚمؽ يٕمٞمدا أو، اًمّمالة شمٚمؽ يٕمٞمدا سم٠من أُمر هذا: إذاً  

 ح٤مذا؟، رطم٤مهلام ذم

 ًمٞمًقا  ه١مٓء سم٠من اجلامقم٦م ُيِْمِٕمر اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م قمـ اعمًجد ذم اٟمٗمرادمه٤م ٕن 

 .ُمٜمٝمؿ

 ي١مُمـ يم٤من ُمـ»: ىمٞمؾ وىمد، اًمتٝمؿ ُمقاىمػ ي٘مػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال: وًمذًمؽ 

  ش.اًمتٝمؿ ُمقاىمػ ي٘مػ ومال، أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل

 ُمٕمٜم٤مه يم٤من وإن، ٟمٌقي٤مً  يث٤مً طمد ًمٞمس هذا سم٠من إؿمٕم٤مراً  ُٕقمٓمٞمٙمؿ: ىمٞمؾ وىمد: أىمقل

 .هذا اخلٞمػ ُمًجد سمحدي٨م: ىمقًمف سمف اؾمتِمٝمدت ح٤م، ُم٘مٌقًٓ  ُمٕم٘مقًٓ 

 ُمع يّمٚمٝم٤م مل وًمٙمٜمف، ديم٤مٟمف ذم أو سمٞمتف ذم اًمٗمريْم٦م صغم ىمد اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا: وم٢مذاً  

 يٜمتحل أن جيقز ومال، ىم٤مئٛم٦م واًمّمالة اعمًجد دظمؾ صمؿ، اعمًجد ذم اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م

 رء قمٜمده يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م، اًمٗمرض صغم ىمد يم٤من أنف دقمقىسم، اعمًجد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م

 ورسمام، شُمرشملم يقم ذم ومريْم٦م ٓ» شُمرشملم يقم ذم صالة ٓ»: إول سم٤محلدي٨م اًمٗم٘مف ُمـ

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمرةً  اًمٗمرض أصكم أن زم جيقز ٓ وم٠من٤م: ٟمٗمًف ذم ىم٤مل

 يّمٚمقن ووضمدهتؿ، مج٤مقم٦م ُمًجد دظمٚم٧م إذا إٓ، يمذًمؽ هق ٟمٕمؿ: ًمف ٟم٘مقل 

 .ًمقطمدك أن٧م صٚمٞمتٝم٤م تلاًم اًمٗمريْم٦م

 سمؾ شُمرشملم يقم ذم صالة ٓ»: إول -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يِمٛمٚمؽ ٓ ومحٞمٜمذاك 

َتثٜمك ًْ  .ىم٤مئٛم٦م اجلامقم٦م وصالة، اعمًجد دظمقًمؽ طم٤مًم٦م، ومٞمٝم٤م أن٧م اًمتل احل٤مًم٦م هذه ُمٜمف ُي
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 سمًٌعٍ  أو سمخٛمسٍ  هل اًمتل اجلامقم٦م ومْمٞمٚم٦م: أوًٓ  ومتٙم٥ًم، إًمٞمٝم٤م شَمٜمَْْمؿّ  أن سمد ومال 

 ُمـ سمريء وأن٧م سمؽ شَمٚمّمؼ ىمد اًمتل اًمتٝمٛم٦م ٟمٗمًؽ قمـ شمدومع صمؿ، رضم٦مد وقمنميـ

 .ذًمؽ

، وذيمرى وم٤مئدة ذًمؽ ذم ًمٕمؾ وًمٙمـ، قمٚمٞمٙمؿ أـمٚم٧م وىمد، اًمٌح٨م اىمتْم٤مه ُم٤م هذا 

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 ش11: 11: 77/ 371/واًمٜمقر اهلدى»

 ش11: 49: 47/ 371/واًمٜمقر اهلدى»

 

 الققت دخقل قبؾ الصالة جيقز ال

 : [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 اًمّمالة ومٞمف حترم وومجر اًمّمالة ومٞمف وحتؾ اًمٓمٕم٤مم ومٞمف حيرم ومجر ومجران اًمٗمجر»

 ش.اًمٓمٕم٤مم ومٞمف وحيؾ

 : ]قال اإلمام[

 ىمٌؾ أداؤه٤م جيقز ٓ اًمٗمرض صالة أن قمغم دًٓم٦م اخلؼم هذا ذم»: ظمزيٛم٦م اسمـ ىم٤مل

ش ّمالةاًم ومٞمف وحيؾ. »اًمّم٤مئؿ قمغم يريدش اًمٓمٕم٤مم ومٞمف حيرم ومجر»: وىم٤مل. شوىمتٝم٤م دظمقل

 اًمٗمجر ـمٚمع إذا، اًمّمٌح صالة يريدش اًمّمالة ومٞمف حيرم وومجر. »اًمّمٌح صالة يريد

 يٙمقن إول اًمٗمجر ٕن، اًمّمٌح صالة اًمقىم٧م ذًمؽ ذم يّمكم أن حيؾ مل إول

 ومٞمف وحيؾ» وىمقًمف. إول اًمٗمجر سمٕمد سم٤مًمّمالة يتٓمقع أن جيقز ٓ أنف يرد ومل، سم٤مًمٚمٞمؾ

 .شاًمّمٞم٤مم يريد عمـ يريدش اًمٓمٕم٤مم

 اومتتحٝم٤م ُمـ صالة إقم٤مدة سم٤مب»: ىمقًمف احلدي٨م هلذا اًمٌٞمٝم٘مل شمراضمؿ وُمـ: ىمٚم٧م

 ش.أظمر اًمٗمجر ـمٚمقع ىمٌؾ
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 «.803/ 2»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الؾقؾ فقفا يطقل التل البؾدان يف الصؾقات مقاققت تؽقن كقػ

 الـفار أو

، ضمداً  ـمقيؾ اًمٚمٞمؾ ومٞمف يٙمقن أؿمٝمر أرسمٕم٦م طمقازم شم٠ميت ًمٞمٜمٜمجراد ُمديٜم٦م ذم: السمال

، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ؾم٤مقم٤مت أرسمع إمم يّمؾ واًمٜمٝم٤مر، ؾم٤مقم٦م قمنميـ إمم يّمؾ ٨مسمحٞم

 اًمّمالة؟ ومٙمٞمػ

رون: الشقخ  قمٜمدهؿ شمٓمٚمع، إًمٞمٝمؿ سمٚمد ٕىمرب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمٚمقات أوىم٤مت ُيَ٘مدِّ

 .ـمٌٞمٕمٞم٦م سمّمقرة وشمٖمرب اًمِمٛمس

 وضمقد ومٞمف ُيَتّمّقر ٓ اًمذي ًمٚمٌٚمد سم٤مًمٜم٦ًٌم هق إٟمام اجلقاب هذا: ؿمٞمئ٤مً  أىمقل ًمٙمٜمل 

 إوىم٤مت هذه شمتح٘مؼ أن يٛمٙمـ ٓ يم٤مٟم٧م إذا، ُمت٘م٤مرسم٦م يم٤مٟم٧م وًمق، ٦ًممخ أوىم٤مت

رون، آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م وم٤مجلقاب، اخلٛم٦ًم  سمٚمد ٕىمرب سم٤مًمٜم٦ًٌم، اخلٛمس اعمقاىمٞم٧م ُيَ٘مدِّ

 .اخلٛم٦ًم إوىم٤مت ومٞمٝم٤م إًمٞمٝمؿ

 .ش.: 31: .1/  17 / واًمٜمقر اهلدى»

 





 

 

 وأحكاوّا الفحس صالة
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 (1)الػجر صالة وقت وآخر أول

 .هريرة أيب طمدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام اًمٗمجر يٓمٚمع طملم ٝم٤موىمت أول

ش إرض إمم ٟمٙمًٝم٤م صمؿ أص٤مسمٕمف ومجع» هٙمذا ي٘مقل اًمذي ًمٞمس اًمٗمجر إن» و

/ 3 ُمًٚمؿ»ش. يديف وُمد اعمًٌح٦م قمغم اعمًٌح٦م وووع» هٙمذا ي٘مقل اًمذي وًمٙمـ

 .وؿمامًمف يٛمٞمٜمف قمـ: وزاد شخ»وش 149

 ش.ضم٤مسمر قمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. »سمٖمٚمس يّمٚمٞمٝم٤م ط ويم٤من

 طمدي٨م ذم إنّم٤مري ُمًٕمقد أبق ىم٤مل واطمدة ُمرة إٓ اإلؾمٗم٤مر ذم هب٤م ؾيدظم ومل

 ذًمؽ سمٕمد صالشمف يم٤مٟم٧م هب٤م وم٠مؾمٗمر أظمرى ُمرة صغم صمؿ سمٖمٚمس ُمرة اًمّمٌح وصغم: ًمف

 .يًٗمر أن إمم يٕمد مل ُم٤مت طمتك اًمٖمٚمس

 ذم طم٤ٌمن واسمـش 93» واًمدارىمٓمٜملش 117» وـمح٤مش 61» داود أبق رواه

 اسمـ أن اًمٚمٞمثل زيد سمـ أؾم٤مُم٦م ـمريؼ ُمـش 471» اًمراي٦م ٟمّم٥م ذم يمامش صحٞمحف»

. سمف ُمًٕمقد أب٤م ؾمٛمٕم٧م: ي٘مقل ُمًٕمقد أيب سمـ سمِمػم ؾمٛمٕم٧م: قمروة قمـ أظمؼمه ؿمٝم٤مب

 ش.اإلؾمٜم٤مد صحٞمح هق»: اخلٓم٤ميب وىم٤ملش 14/ 3» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 ضم٤مر اًمٓمح٤من ؿمٕم٦ٌم أيب ـمريؼ ُمـش 136 - 131/ 4» أمحد أظمرضمف ُم٤م وأُم٤م

 اًمّمٌح ُمٕمؽ أصكم إين: ًمف وم٘مٚم٧م... قمٛمر اسمـ ُمع يمٜم٧م: ىم٤مل اًمرسمٞمع أيب قمـ إقمٛمش

 ط اهلل رؾمقل رأج٧م يمذا: ىم٤مل شمًٗمر أطمٞم٤مٟم٤م صمؿ ضمٚمٞمز وضمف أرى ومال أختٗم٧م صمؿ

 ي٘م٤موُمف ٓ ومْمٕمٞمػ. يّمٚمٞمٝم٤م ط اهلل رؾمقل رأج٧م يمام أصٚمٞمٝم٤م أن وأطم٧ٌٌم، يّمكم

 ش.ُمٝمقل»: اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل هذا اًمرسمٞمع أبق وقمٚمتف

 صمٜم٤م: يريؿ سمـ هنٞمؽ وم٘م٤مل ؾمٜمدا ُمٜمف أىمقى هق ُم٤م قمٛمر اسمـ قمـ قم٤مروف ىمد أنف قمغم

 أىمٌٚم٧م ؾمٚمؿ ومٚمام سمٖمٚمس اًمّمٌح اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل ؾمٛمل سمـ ُمٖمٞم٨م

 ط اهلل رؾمقل ُمع يم٤مٟم٧م صالشمٜم٤م هذه: ىم٤مل اًمّمالة؟ هذه ُم٤م: وم٘مٚم٧م قمٛمر اسمـ قمغم

                                                           

 .شضم٤مُمٕمف ىمٞمده.»اجل٤مُمع هذا ُمـ اًمّمالة صٗم٦م يمت٤مب ذم صالة يمؾ ذم ط اًمٜمٌل ي٘مرؤه يم٤من ُم٤م ويٜمٔمر (1)
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 .قمثامن هب٤م أؾمٗمر قمٛمر ـمٕمـ ومٚمام وقمٛمر سمٙمر وأيب

 .قمٜمفش 117» واًمٓمح٤موي ش431 - 449» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 ذم اًمؽمُمذي ىم٤ملش 13/ 3ش »اعمجٛمقع» وذمش اًمزوائد» ذم يمام صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 : شاًمٕمٚمؾ يمت٤مب»

 .طمًـ طمدي٨م هذا: اًمٌخ٤مري ىم٤مل

 يِمٝمدن اعم١مُمٜم٤مت ٟم٤ًمء يمـ: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م يمام اًمٖمٚمس ذم ُمٜمٝم٤م خيرج أطمٞم٤مٟم٤م ويم٤من

 ي٘مْملم طمتك هتـسمٞمق إمم يٜم٘مٚمٌـ صمؿ سمٛمروـمٝمـ ُمتٚمٗمٕم٤مت اًمٗمجر صالة ط اًمٜمٌل ُمع

 .اًمٖمٚمس ُمـ أطمد يٕمرومٝمـ ٓ اًمّمالة

 سمرزة أبق ىم٤مل يمام ضمٚمٞمًف وضمف اًمرضمؾ يٕمرف طملم اإلؾمٗم٤مر ذم ُمٜمٝم٤م خيرج وأطمٞم٤مٟم٤م

. ضمٚمٞمًف اًمرضمؾ يٕمرف طملم اًمٖمداة صالة ُمـ يٜمٗمتؾ ط ويم٤من: إؾمٚمٛمل

 [.صحٞمح]

 وم٢مٟمف سم٤مًمٗمجر أؾمٗمروا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف اعمراد هق اإلؾمٗم٤مر وهذا

 وهذا، ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة سم٢مـم٤مًم٦م وذًمؽ، اإلؾمٗم٤مر وىم٧م ذم ُمٜمٝم٤م اظمرضمقا : أي شًمألضمر ؿأقمٔم

 ومٞمٝم٤م اًمدظمقل ُمـ قمٚمٞمف وافم٥م اًمذي ومٕمٚمف ُمع هذا ط ىمقًمف ًمٞمتٗمؼ ُمٜمف سمد ٓ اًمت٠مويؾ

ش. اعمقىمٕملم إقمالم» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ احل٤مومظ رضمحف اًمذي وهق، ؾمٌؼ يمام اًمٖمٚمس وىم٧م ذم

 - 117/ 1» ذًمؽ شم٘مرير ذم وأـم٤مل ٞم٦ماحلٜمٗم ُمـ اًمٓمح٤موي اإلُم٤مم ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف

 : وىم٤ملش 119

 ش.وحمٛمد يقؾمػ وأيب طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل إٟمف»

 اعمذه٥م يمت٥م ذم قمٜمٝمؿ اعمِمٝمقر هق ح٤م خم٤مًمٗم٤م اًمثالصم٦م إئٛم٦م قمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م يم٤من وإن

 إطمٜم٤مف ُمت٠مظمري ُمـ أجْم٤م اجلٛمع هذا إمم ُم٤مل وىمد سم٤مإلؾمٗم٤مر آسمتداء اؾمتح٤ٌمب ُمـ

 ش.77 - 74ش »ًمٚمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم ياًمٚمٙمٜمق احلًٜم٤مت أبق اًمٕمالُم٦م

 سم٤مًمٚمٗمظ ومرواه ًمٗمٔمف ذم اظمتٚمػ ًمٙمٜمف صحٞمح ومحدي٨م اعمذيمقر احلدي٨م وأُم٤م
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 واًمٓمٞم٤مًمزش 116» واًمٓمح٤مويش ت 477» واًمدارُملش 489» اًمؽمُمذي اعمذيمقر

 ًمٌٞمد اسمـ حمٛمقد قمـ ىمت٤مدة سمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ يمٚمٝمؿش 149»

 .سمف ظمدي٩م سمـ راومع قمـ

 ؾمٛمٕمف أنف ومٞمحتٛمؾ ُمدًمس وم٢مٟمف إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمٜمٕمٜم٦م ًمقٓ طمًـ دؾمٜم وهذا

 .آطمتامل هذا ي١ميد ُم٤م وي٠ميت قم٤مصؿ قمـ سمقاؾمٓم٦م

 ؾمٗمٞم٤من قمـ يمٚمٝمؿش 171/ 7» وأمحدش 431» ُم٤مضمف واسمـش 69» داود أبق ورواه

 .أؾمٗمروا: سمدل. أصٌحقا : سمٚمٗمظ سمف قم٤مصؿ قمـ قمجالن اسمـ قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ

: ىم٤مل يزيد صمٜم٤م: ش761/ 3» أمحد وم٘م٤مل النقمج اسمـ قمـ إؾمح٤مق اسمـ رواه ويمذًمؽ

 .سمف قمجالن اسمـ أن٠ٌمن٤م: ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ حمٛمد أن٤م

 أظمرضمفش. أؾمٗمروا»: سمٚمٗمظ قمٜمف ومرواه إمحر ظم٤مًمد أبق قمجالن اسمـ قمـ وظم٤مًمٗمٝمام

 قمٜمد اًمثقري وؾمٗمٞم٤من اًمٜم٤ًمئل قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ويمذاش 174/ 7» أمحد قمٜمف

 ش.ٟمقروا»: ىم٤مل هذا أن إٓ اًمدارُمل ويمذاش 111» اًمٓمح٤موي

 ًمٙمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد ومرواه قمجالن اسمـ قمٚمٞمف شمقسمع وىمد

 .وُمتٜم٤م ؾمٜمدا ومٞمف قمٚمٞمف اظمتٚمػ

 حمٛمقد قمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد صمٜمل: هم٤ًمن أبق ومرواه اًمًٜمد أُم٤م

 .ومذيمره... ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن إنّم٤مر ُمـ ىمقُمف ُمـ رضم٤مل قمـ ًمٌٞمد قمـ

 .اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم صمٜمل: وم٘م٤مل إول أُم٤م حمٛمد سمـ واؾم٤ٌمط ؾمٕمد سمـ ٞم٨ماًمٚم ورواه

 ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ إنّم٤مر ُمـ ىمقُمف ُمـ رضم٤مل سمـ قم٤مصؿ قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد

 ش.116» اًمٓمح٤موي أظمرضمف. ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًمقا 

 قمـ ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم صمٜم٤م: وم٘م٤مل أظمر وأُم٤م

 ش.473/ 7» أمحد أظمرضمف... ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ٤ملىم ط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض
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 أظمر وأؾم٘مط قمٛمر سمـ قم٤مصؿ ؿمٞمخ ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد اًمًٜمد ُمـ إول وم٠مؾم٘مط

 .أؾمٚمؿ سمـ زيد ؿمٞمخ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ

 أصٌحقا »: اًمٚمٞم٨م وىم٤ملش سم٤مًمٗمجر أؾمٗمرشمؿ ُم٤م»: هم٤ًمن أبق وم٘م٤مل اعمتـ وأُم٤م

 ش.أؾمٗمروا»: أؾم٤ٌمط وىم٤ملش هب٤م أصٌحتؿ ومٙمٚمام سم٤مًمّمٌح

 رواه. وُمتٜم٤م ؾمٜمدا اًمٚمٞم٨م رواي٦م ُمثؾ ُمٞمنة سمـ طمٗمص: زيد قمـ هِم٤مُم٤م شم٤مسمع وىمد

 ش.116 - 111» اًمٓمح٤موي

 إنّم٤مري ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد قمـ أبٞمف قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد سمـ اًمرمحـ قمٌد رواه وىمد

 .احلدي٨م...ش أؾمٗمروا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 .وٕمٞمػ زيد سمـ اًمرمحـ قمٌد ًمٙمـ آظمر اظمتالف وهذا

 اسمـ راومع قمـ ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد قمـ أؾم٘مط سمـ زيد قمـ اودد أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم ورواه

. ُمٕملم اسمـ يمذسمف وىمد ُمؽموك وهق إقمٛمك ٟمٗمٞمع هق هذا داود وأبق سمف ُمرومققم٤م ظمدي٩م

 ومراضمٕمفش 436/ 1ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم ذيمره أؾمٚمؿ سمـ زيد قمغم آظمر اظمتالف وومٞمف

 .ومٞمف

 اي٦مرو اإلؾمٜم٤مد طمٞم٨م ُمـ واًمّمقاب احلدي٨م ذم ؿمديد اوٓمراب ومٝمذا وسم٤مجلٛمٚم٦م

 وذًمؽ ظمدي٩م سمـ راومع قمـ ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد قمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ قمـ قمجالن اسمـ

 ُم٤م إٓ وؾمٜمدا ُمتٜم٤م هل٤م أؾمٚمؿ سمـ زيد قمـ هم٤ًمن أيب رواي٦م وعمقاوم٘م٦م ٓشمّم٤مهل٤م: ُٕمريـ

 ٓ يمام وم٤مدطم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٦م وًمٞم٧ًم ط قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رواهت٤م ُمـ إهب٤مم ُمـ ومٞمٝم٤م

 ش.438ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام صحٞمح وإؾمٜم٤مده٤م، خيٗمك

 ويمذا اًمزيٚمٕمل ظمرضمٝم٤م وىمد، ُم٘م٤مل ُمـ أؾم٤مٟمٞمده٤م ختٚمق ٓ يمثػمة ؿمقاهد وًمٚمحدي٨م

: سمٚمٗمظ ويمٚمٝم٤م ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش 317 - 311/ 1ش »اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل

 طمدي٨م ُمـ رضمحٜم٤مه اًمذي ًمٚمٗمظ ُم١ميدة اجلٛمٚم٦م ذم ومٝملش. ٟمقروا»: وسمٕمْمٝم٤مش أؾمٗمروا»

 سمؾ اسمتداء أؾمٗمروا: عمٕمٜمكا ًمٞمس أنف ؾمٚمػ سمام قمٚمٛم٧م ىمد وًمٙمـ. أؾمٗمروا: وهق راومع

 و 139/ 1ش »اًمٕمٚمؾ» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ ظمرضمف ُم٤م اعمٕمٜمك هذا قمغم يٕمٙمر أنف إٓ اٟمتٝم٤مء
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 ُم٤ًمٟمٞمده ذم راهقي٦م سمـ وإؾمح٤مق ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 149» واًمٓمٞم٤مًمزش 177 - 173

 قمٌد سمـ هرير قمـ اعمديٜمل إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـش ُمٕمجٛمف» ذم واًمٓمؼماين

 : ًمٌالل ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ظمدي٩م سمـ راومع قمـ ظمدي٩م سمـ راومع سمـ اًمرمحـ

 ش.ٟمٌٚمٝمؿ ُمقاىمع اًم٘مقم يرى طمتك اًمّمٌح سمّمالة أؾمٗمر»

 ُمـ ؾمٛمٕمف هذا اًمرمحـ قمٌد سمـ هرير أن أرى ُم٤م ًمٙمـ صم٘م٤مت رضم٤مًمف ؾمٜمد وهذا

 ُمـ أنفش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ذيمر وىمد اًمرمحـ قمٌد أبٞمف قمـ يروي وم٢مٟمام راومع ضمده

 ُمـ وآصمٜملم اًمقاطمد رأوا اًمذيـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ اًمّمٖمرى اًمٓمٌ٘م٦م ليٕمٜم اخل٤مُم٦ًم اًمٓمٌ٘م٦م

 .يم٤مٕقمٛمش اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمًامع ًمٌٕمْمٝمؿ يث٧ٌم ومل اًمّمح٤مسم٦م

 ذم ؾمٌؼ ُم٤م سمٛمثؾ شم٠مويٚمف ُٕمٙمـ صح وًمق ُمٜم٘مٓمع احلدي٨م أن وم٤مًمٔم٤مهر وقمٚمٞمف

 ٓ ُمٜمٝم٤م اًمٗمراغ طملم: يٕمٜمل ٟمٌٚمٝمؿ ُمقاىمع اًم٘مقم يرى طمتك: ىمقًمف ومٞمٙمقن راومع طمدي٨م

 .آسمتداء

 طمؿش 77/ 4» نش 311/ 1» دش 76/ 7» مش 747/ 3» اًمٌخ٤مري أظمرضمف وُم٤م

 صغم ط اهلل رؾمقل رأج٧م ُم٤م: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـش 737 و 746/ 1»

 يقُمئذ اًمٗمجر وصغم سمجٛمع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صالة: صالشملم إٓ عمٞم٘م٤مهت٤م إٓ صالة

 .ُمٞم٘م٤مهت٤م ىمٌؾ

 يزيد سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـش 779 و 718» وأمحدش 767/ 3» ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم

 يمؾ اًمّمالشملم ومّمغم مجٕم٤م ىمدُمٜم٤م صمؿ ُمٙم٦م إمم قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد ُمع ظمرضم٧م: ىم٤مل

 ىم٤مئؾ اًمٗمجر ـمٚمع طملم اًمٗمجر صغم صمؿ سمٞمٜمٝمام واًمٕمِم٤مء وإىم٤مُم٦م سم٠مذان وطمده٤م صالة

: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل إن: ىم٤مل صمؿ. اًمٗمجر يٓمٚمع مل: ي٘مقل وىم٤مئؾ. اًمٗمجر ـمٚمع: ي٘مقل

 ي٘مدم ومال واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب اعمٙم٤من هذا ذم وىمتٝمام قمـ طمقًمت٤م اًمّمالشملم ه٤مشملم إن»

 .شاًم٤ًمقم٦م هذه اًمٗمجر وصالة يٕمتٛمقا  طمتك مجٕم٤م اًمٜم٤مس

 ُمٞم٘م٤مهت٤م ىمٌؾ يقُمئذ اًمٗمجر وصغم: إومم اًمرواي٦م ذم ىمقًمف أن شمٌلم اًمرواي٦م ومٝمذه

 .اًمٗمجر ـمٚمع طملم اًمٗمجر صغم صمؿ: هذه ذم ًم٘مقًمف فم٤مهره قمغم ًمٞمس
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 .اًمٗمجر ًمف شمٌلم طملم اًمٗمجر وصغم: ًمٓمقيؾا طمديثف ذم ضم٤مسمر يم٘مقل وهذا

 .وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ؿمديدا شمٖمٚمٞم٤ًم همٚمس إٟمف: أي اعمٕمت٤مد ُمٞم٘م٤مهت٤م ىمٌؾ اًمٗمجر صغم أنف إذن وم٤معمراد

 .اًمٗمجر سمٓمٚمقع يِمؽ يم٤من سمٕمْمٝمؿ أن طمد إمم اعمٕمت٤مد اًمتٖمٚمٞمس خي٤مًمػ

 : ش713/ 3ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ

 يمام وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م قمـ صم٧ٌم ٕنف، اًمٗمجر ةسمّمال اًمتٖمٚمٞمس ُمٜمع عمـ ومٞمف طمج٦م وٓ»

 ريمٕمتل صغم اًمٗمجر سمٓمٚمقع اعم١مذن أت٤مه إذا يم٤من أنف هٜم٤م اعمراد سمؾ، هب٤م اًمتٖمٚمٞمس شم٘مدم

 اًمٜم٤مس ومٙم٤من سمٛمزدًمٗم٦م وأُم٤م، سمٖمٚمس ذًمؽ ُمع اًمّمٌح ومّمغم ظمرج صمؿ سمٞمتف ذم اًمٗمجر

 مل يم٤من سمٕمْمٝمؿ إن طمتك سمزغ ُم٤م أول سم٤مًمّمالة وم٤ٌمدروا، أقمٞمٜمٝمؿ ٟمّم٥م واًمٗمجر ُمتٛمٕملم

 ش.اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ذم يمام ـمٚمققمف ًمف يتٌلم

 ش[.1/79»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الػجر صالة وقت آخر

 ـمٚمقع ًمٖم٤مي٦م يٕمٜمل، اًمّمٌح صالة طمتك وىم٧م أقمغم يٕمٜمل، إقمغم احلد: السائؾ

 ؟ سم٘مٚمٞمؾ ىمٌؾ أو سم٘مٚمٞمؾ اًمِمٛمس ـمٚمقع ًمٌٕمد وإٓ، اًمِمٛمس

 ُمـ ريمٕم٦م ركأد ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل، اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م اجلقاب: الشقخ

 وم٤مشمتف وم٘مد اًمريمٕم٦م ُيْدرك مل وم٢مذا «اًمريمٕم٦م أدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمٗمجر صالة

 .هل٤م ىمْم٤مء وٓ، اًمّمالة

 ش 11: 47: 17/  187/  واًمٜمقر اهلدى» 

 الصادق الػجر صػة

 ومٙمٚمقا ، اعمّمٕمد اًم٤ًمـمع هيٞمدٟمٙمؿ وٓ واذسمقا  يمٚمقا »: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شرإمح ًمٙمؿ يٕمؽمض طمتك واذسمقا 
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 اعمًتٓمٞمؾ ًمٚمٗمجر شمٜمزقمجقا  ٓ: أي: شهيٞمدٟمٙمؿ وٓ»: ىمقًمف: ]قال اإلمام[

. شهن٤مي٦م». احلريم٦م: شاهلٞمد» وأصؾ. اًمٙم٤مذب اًمّمٌح وم٢مٟمف، اًمًحقر قمـ سمف ومتٛمتٜمٕمقا 

 شمٕم٤ممم ووصٗمفش إمحر» سمـ اًمّم٤مدق اًمٗمجر ًمْمقء ط وصٗمف سملم ُمٜم٤موم٤مة ٓ أنف واقمٚمؿ

 أو سمحٛمرة ُمِمقب سمٞم٤مض - أقمٚمؿ واهلل - راداعم ٕن ♂ُض ٞمَ بْ إَ  طُ ٞمْ اخلَ ▬: سم٘مقًمف إي٤مه

 وىمد. واعمٓم٤مًمع اًمٗمّمقل سم٤مظمتالف ذًمؽ خيتٚمػ، أمحر يٙمقن وشم٤مرة أبٞمض يٙمقن شم٤مرة

 وُمٙمٜمٜمل، شقمامن» ذق ضمٜمقبش مهالن ضمٌؾ» ذم داري ُمـ ُمرارا سمٜمٗمز ذًمؽ رأج٧م

 أن، اعمًٚمٛملم قم٤ٌمدة شمّمحٞمح قمغم اًمٖمٞمقريـ سمٕمض ذيمره ُم٤م صح٦م ُمـ اًمت٠ميمد ُمـ ذًمؽ

 سملم يؽماوح سمزُمـ اًمّم٤مدق اًمٗمجر ىمٌؾ يرومع اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ٗمجراًم أذان

 إىم٤مُم٦م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ويمثػما ! أجْم٤م اًمٙم٤مذب اًمٗمجر ىمٌؾ أي، دىمٞم٘م٦م واًمثالصملم اًمٕمنميـ

 سمٜمحق ىمٌٚمٝم٤م ي١مذٟمقن وهؿ، اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع ُمع اعم٤ًمضمد سمٕمض ُمـ اًمٗمجر صالة

 سم٠مداء يًتٕمجٚمقن ىمدو، وىمتٝم٤م ىمٌؾ اًمٗمجر ؾمٜم٦م صٚمقا  وم٘مد ذًمؽ وقمغم، ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ

 أتًحر وأن٤م دُمِمؼ إذاقم٦م ُمـ ؾمٛمٕمتف يمام، رُمْم٤من ؿمٝمر ذم وىمتٝم٤م ىمٌؾ أجْم٤م اًمٗمريْم٦م

 قمـ سم٤مإلُم٤ًمك سم٤مًمتٕمجٞمؾ اًمٜم٤مس قمغم شمْمٞمٞمؼ ذًمؽ وذمش 1716» اح٤ميض رُمْم٤من

 اًمتقىمٞم٧م قمغم اقمتامدهؿ سم٥ًٌم إٓ ذًمؽ وُم٤م، ًمٚمٌٓمالن اًمٗمجر ًمّمالة وشمٕمريض اًمٓمٕم٤مم

َ ًَمُٙمُؿ اخْلَٞمُْط ▬: ًمنمقملا اًمتقىمٞم٧م قمـ وإقمراوٝمؿ اًمٗمٚمٙمل سُمقا طَمتَّك َيَتٌلَمَّ َويُمُٚمقا َواْذَ

ـَ اًْمَٗمْجرِ  ـَ اخْلَٞمِْط إؾَْمَقِد ُِم ، شإمحر ًمٙمؿ يٕمؽمض طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا » ♂إَبْٞمَُض ُِم

  .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى، ذيمرى وهذه

 ش.14-11/ 1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الػجر صالة وقت

 ـمٚمع طملم ومّمغم اًمٖمداة؟ صالة وىم٧م قمـ ط اًمٜمٌل ؾمئؾ»: ىم٤مل أنس قمـ

 هذيـ سملم ُم٤م اًمٖمداة؟ صالة وىم٧م قمـ اًم٤ًمئؾ أجـ»: ىم٤مل صمؿ، سمٕمد أؾمٗمر صمؿ، اًمٗمجر

 .شاًمقىمتلم

 سم٠من اًم٘م٤مئٚملم أدًم٦م ُمـ وهق اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م 
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 ـمٞمٚم٦م ط اًمرؾمقل ضمرى وقمٚمٞمف اًمٖمٚمس هق إٟمام اًمٗمجر ًمّمالة إومْمؾ اًمقىم٧م

 وهق اإلؾمٗم٤مر ذم ُمٜمٝم٤م اخلروج يًتح٥م وإٟمام اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم صم٧ٌم يمام طمٞم٤مشمف

 صحٞمح طمدي٨م وهق. شًمألضمر أقمٔمؿ وم٢مٟمف، سم٤مًمٗمجر أؾمٗمروا»: ط سم٘مقًمف اعمراد

 شاًمًٜمـ» ذم وهق ضمده قمـ ىمت٤مدة سمـ قمٛمر سمـ وقم٤مصؿ، أنس قمـ وهمػمه اًمٌزار أظمرضمف

 شاإلرواء» وذمش 617» شاعمِمٙم٤مة» ذم خمرج وهق، ظمدي٩م سمـ راومع طمدي٨م ُمـ وهمػمه٤م

 ش.418»

 «.901/ 8»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصبح صالة يف واإلشػار الغؾس

 .صحٞمح. شسمٖمٚمس اًمّمٌح يّمغم يم٤من»: طمدي٨م»

 ويم٤من» سمٖمٚمس اًمّمٌح اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل ؾمٛمك سمـ ُمٖمٞم٨م وقمـ

 صالشمٜم٤م هذه: ىم٤مل اًمّمالة؟ ُم٤مهذه وم٘مٚم٧م، قمٛمر اسمـ قمغم أىمٌٚم٧م ؾمٚمؿ ومٚمامش هب٤م يًٗمر

 .قمثامن هب٤م أؾمٗمر، قمٛمر ـمٕمـ ومٚمام، وقمٛمر سمٙمر وأبك ط اهلل لرؾمق ُمع يم٤مٟم٧م

 واًمزي٤مدةش 1/716» واًمٌٞمٝم٘مكش 1/117» واًمٓمح٤موىش 671» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 اًمتٖمٚمٞمس ٕن:  شقمثامن هب٤م أؾمٗمر»: ىمقًمف اًمٔم٤مهر رم يِمٙمؾ أنف إٓ، صحٞمح وإؾمٜم٤مده ًمف

 .ـمرق ُمـ قمثامن قمـ ورد ىمد

 ؾمٚمامن أبك قمـ صحٞمح سمًٜمدش 1/146/1» شاعمّمٜمػ» رم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ وم٠مظمرج

 .شسم٤مًمٗمجر يٖمٚمًقن اًمٜم٤مس ومٙم٤من قمثامن زُم٤من رم اًمريم٥م ظمدُم٧م»: ىم٤مل

 ورم.شُمٝمقل»: اًمدارىمٓمٜمك ىم٤مل اعمٚمؽ قمٌد سمـ يزيد واؾمٛمف هذا ؾمٚمامن أبق ًمٙمـ

 سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ وم٠مظمرج، وضمدهت٤م وىمد، اعمت٤مسمٕم٦م قمٜمد يٕمٜمك. شُم٘مٌقل»: اًمت٘مري٥م

 اًمٗمجر قمثامن ُمع ٟمّمغم يمٜم٤م»: ىم٤مل أبٞمف قمـ احلٜمٗمك إي٤مس سمـ اهلل قمٌد قمـ أجْم٤م صحٞمح

 .شسمٕمض وضمقه سمٕمْمٜم٤م يٕمرف وُم٤م ومٜمٜمٍمف

 يذيمر وملش 4/84، 1/1/481» طم٤مشمؿ أبك اسمـ شمرمجٝمام وأبقه هذا اهلل وقمٌد
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 اسمـ احل٤مومظ أؿم٤مر وىمد، إومم اًمٓمريؼ شم٘مقى اًمٓمريؼ ومٝمذه، شمٕمديال وٓ ضمرطم٤م ومٞمٝمام

 رمحف اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف ُم٤م وهق، قمٜمف اهلل رى نقمثام قمـ إثر هذا شمّمحٞمح إمم اًمؼم قمٌد

 يم٤مٟمقا  أهنؿ وقمثامن وقمٛمر سمٙمر وأبك ط اًمٜمٌك قمـ صح»: ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل

 .شيٖمٚمًقن

 أول قمغم اإلؾمٗم٤مر حيٛمؾ أن إؾمٗم٤مره وسملم سمٞمٜمف وم٤مجلٛمع قمثامن قمـ ذًمؽ صم٧ٌم وم٢مذا

 واهلل، ط ؾمٜمتف ُمـ يٕمرومف اًمذى اًمتٖمٚمٞمس إمم رضمع إُمقر ًمف اؾمت٘مرت ومٚمام، ظمالومتف

 .أقمٚمؿ

 يٙمـ مل اًمٖمٚمس رم اًمٗمجر صالة ُمـ آٟمٍماف أن ًمٚم٤ٌمطم٨م يٌدو اًمذى: ششمٜمٌٞمف»

 طمدي٨م سيح هق يمام اًمٖمٚمس رم يٜمٍمف ومت٤مرة، يٜمقع يم٤من سمؾ، دائام ط هديف ُمـ

 ذًمؽ رم أن وحييٟمك وشمتٕم٤مرف اًمقضمقه شمتٛمٞمز طملم يٜمٍمف وشم٤مرة، اعمت٘مدم قم٤مئِم٦م

 : طمديث٤من

 ُمـ يٜمٍمف ط اهلل رؾمقل يم٤من»: لىم٤م إؾمٚمٛمك سمرزة أبك طمدي٨م: إول

 إٓ اًمًت٦م أظمرضمف.شومٞمٕمرومف يٕمرف اًمذى ضمٚمٞمًف وضمف إمم اًمرضمؾ ومٞمٜمٔمر اًمّمٌح

 واظمرضمف، ش746» شداود أبك صحٞمح» رم ظمرضمتف وىمد وأمحد واًمٌٞمٝم٘مك اًمؽمُمذى

ش 99/1 ق» واًمناجش 1/111» واًمٓمح٤موىش 1/141/1» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أجْم٤م

 .ًمف واًمٚمٗمظ

 وأثٜمك ـ أنس ُمقمم صدىم٦م أبك قمـ ؿمٕم٦ٌم يرويف، ًمؽُم٤م سمـ أنس طمدي٨م: اًمث٤مٟمك

 يم٤من: وم٘م٤مل ؟ط اهلل رؾمقل صالة قمـ أن٤ًم ؾم٠مخ٧م»: ىم٤مل - ظمػما  ؿمٕم٦ٌم قمٚمٞمف

، ه٤مشملم صالشمٙمؿ سملم واًمٕمٍم، اًمِمٛمس زاًم٧م إذا اًمٔمٝمر يّمغم ط اهلل رؾمقل

 إمم اًمٗمجر ـمٚمع إذا واًمّمٌح ،اًمِمٗمؼ هم٤مب إذا واًمٕمِم٤مء، اًمِمٛمس همرسم٧م إذا واعمٖمرب

 .شٍماًمٌ يٜمٗمًح أن

 وإؾمٜم٤مده ًمف واًمًٞم٤مقش 169 ،3/149» وأمحدش 91 ـ 1/97» اًمٜم٤ًمئك أظمرضمف

 ،اًمٌٍمى إنّم٤مرى شمقسم٦م واؾمٛمف هذا صدىم٦م أبك همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح
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 قمٜمف روى»: وىم٤مل اًم٤ٌمهغم يمٞم٤ًمن أب٤مه وؾمٛمكش 1/1» شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ أورده

 .شراؿمد سمـ وُمٓمٞمع ؿمٕم٦ٌم

 .وويمٞمٕم٤م ٟمٕمٞمؿ أب٤م شاًمتٝمذي٥م» رم قمٜمف اًمرواة رم وذيمر: ىمٚم٧م

 .اًمت٤مسمٕملم ُمـ همػمه وٓ يدريم٤مه مل وم٢مهنام ومه٤م إٓ ذًمؽ أفمـ وُم٤م

 .أمحد رواي٦م رم ساطم٦م قمٚمٞمف أثٜمك وىمد ٓؾمٞمام، ًمف شمقصمٞمؼ قمٜمف ؿمٕم٦ٌم ورواي٦م

 .اًمرضم٤مل يمت٥م رم دمده٤م ٓ وم٤مئدة وهذه

 ش[417» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 الصقػ بني الػجر بصالة رواإلشػا التغؾقس يف التػريؼ عدم

 والشتاء

، سم٤مًمٗمجر ومٖمٚمس اًمِمت٤مء ذم يم٤من إذا ُمٕم٤مذ ي٤م»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 وم٢من، سم٤مًمٗمجر وم٠مؾمٗمر اًمّمٞمػ يم٤من وإذا، متٚمٝمؿ وٓ اًمٜم٤مس يٓمٞمؼ ُم٤م ىمدر اًم٘مراءة وأـمؾ

 .ُمقوقع. شيداريمقا  طمتك وم٠مُمٝمٚمٝمؿ، يٜم٤مُمقن واًمٜم٤مس، ىمّمػم اًمٚمٞمؾ

 رؾمقل قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م ظمالف أنف احلدي٨م هذا ذم فيمذسم ي١ميمد ومم٤م: ]قال اإلمام[

 قمغم شمدل يمام، واًمّمٞمػ اًمِمت٤مء سملم شمٗمريؼ دون اًمٗمجر سمّمالة اًمتٖمٚمٞمس ُمـ ط اهلل

 ُمًٕمقد أيب طمدي٨م وهق، ُمٜمٝم٤م واطمد سمذيمر وم٠ميمتٗمل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذًمؽ

 صمؿ، هب٤م وم٠مؾمٗمر أظمرى ُمرة صغم صمؿ، سمٖمٚمس ُمرة اًمّمٌح صغم ط اًمٜمٌل أن»اًمٌدري

 داود أبق رواه. شيًٗمر أن إمم يٕمد ومل، ُم٤مت طمتك اًمتٖمٚمٞمس ذًمؽ ٕمدسم صالشمف يم٤مٟم٧م

 احل٤ميمؿ وصححفش 473»شصحٞمحف»ذم طم٤ٌمن واسمـ اًمٜمقوي ىم٤مل يمام طمًـ سمًٜمد

 هبذا واًمٕمٛمؾش. 717 رىمؿ»شداود أيب صحٞمح»ذم سمٞمٜمتف يمام وهمػمهؿ واًمذهٌل واخلٓم٤ميب

، اعمجتٝمديـ ئٛم٦موإ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ، اًمٕمٚمامء مج٤مهػم قمٚمٞمف اًمذي هق احلدي٨م

 ىمداُم٦م اسمـ ذيمر ًمٙمـ، أومْمؾ اًمٗمجر سمّمالة اًمتٕمجٞمؾ أن أمحد اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ

 وم٤مٕومْمؾ اح٠مُمقُمقن أؾمٗمر إن»: أمحد اإلُم٤مم قمـ أظمرى رواي٦مش 111/  1»شاعم٘مٜمع»ذم
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 ذم إُمقي ؾمٕمٞمد ٕيب وقمزاه، هذا ُمٕم٤مذ سمحدي٨م اًمنمح ذم ًمف واطمت٩م، شاإلؾمٗم٤مر

 !ُمٖم٤مزيف

 ش.374-371/ 4»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الػجر لصالة يَمذن متك

ٟمقن، اإلؾمٙمٜمدري٦م ذم اًمًٚمٗمٞملم ُمـ إظمقة قمٜمدٟم٤م: السمال ، أذاٟملم اًمٗمجر ُي١َمذِّ

 هٜم٤مك إن: وي٘مقًمقن، اًمٕم٤مدي إذان ُمـ ؾم٤مقم٦م صمٚم٨م سمٕمد اعمٕمتؼم هق اًمذي وإذان

 ذم شمرون ُم٤مذا، اًمّمٞم٤مم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ظمٓمقرة ًمف ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا، واًمٙم٤مذب اًمّم٤مدق اًمٗمجر

 صمٚم٨م ُي١َمظّمر اًمٗمجر أن صم٧ٌم إذا أنف ُمـ يمٚمٝم٤م اجلٛمٝمقري٦م سم٘مٞم٦م ُمقىمػ ُم٤مو اعم٠ًمخ٦م هذه

 إذان؟ هذا قمغم اًمقىم٧م ىمٌؾ ُيَّمٚمُّقن ومٝمؿ، ؾم٤مقم٦م

 طمٞم٨م، إؾمػ ُمع اإلؾمالُمٞم٦م إىم٤مًمٞمؿ ُمـ سمٙمثػم أخٛم٧م ُمّمٞم٦ٌم هذه: الشقخ

 ىمٌؾ اًمٗمجر صالة وُيَّمّٚمقن، اًمتحريؿ وىم٧م ُملء ىمٌؾ ًمٚمّم٤مئؿ[ إيمؾ] ُيـحرُمقن أهنؿ

 أن وسمخ٤مص٦م، اًمٞمد عمس اًمٌالد هذه ذم عمًٜم٤مه ٟمحـ وهذا، ًمٚمّمالة ًمقىم٧ما دظمقل

 ـمٚمقع وُم٤ًمء ص٤ٌمح يمؾ ذم أرى وم٠من٤م، ُمنموم٦م -قمكم اهلل ومْمؾ ُمـ وهذا- داري

: أي، اًمقىم٧م ىمٌؾ ُيَّمٚمُّقن ومٕمالً  أهنؿ وم٠مضِمد، اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع، وهمروهب٤م اًمِمٛمس

 .اًمٗمجر صالة

 ٓ ٕين، اًمٗمجر وُأصكم اعمًجد هذا إمم آيت أن حتٛمٚمٜمل اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ وهذا 

رون أهنؿ إٓ طمقزم اًمتل اعم٤ًمضمد ذم أضمد ٌَٙمِّ  .سم٤مًمّمالة ُي

 .إىمؾ قمغم اًمًٜم٦م هذا، اًمّم٤مدق اًمٗمجر ىمٌؾ إٓ اًمًٜم٦م ُيَّمٚمُّقن ٓ إىمؾ قمغم

ٟمٜم٤م أطمد أن قمٚمٛم٧م وم٘مد، اًمٌالد هذه ذم وم٘مط ًمٞمس وإُمر   ذم اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 سمف شمًٛمع وًمٕمٚمؽ يمذًمؽ، هٜم٤م أن٤م أذيمر يمام مت٤مُم٤مً  ومٞمٝم٤م يذيمر وهق، رؾم٤مًم٦م أخَّػ اًمٙمقي٧م

 اًمٙمالم ٟمٗمس ي٘مقل رؾم٤مًم٦م ًمفش اهلالزم اًمديـ شم٘مل اًمديمتقر» ؿمخّمٞم٤مً  شمٕمرومف ٓ يمٜم٧م إن

ٟمقن وأهنؿ، اعمٖمرب ذم  مخس أو ؾم٤مقم٦م صمٚم٨م سمٜمحق اًمقىم٧م ىمٌؾ اًمٗمجر ًمّمالة ُي١َمذِّ
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 .دىمٞم٘م٦م وقمنميـ

 أطمدهؿ ُمـ ؾم١مال يَّ ًَمد ورد وم٘مد، اًمٓم٤مئػ قمـ اهل٤مشمػ سمقاؾمٓم٦م قمٚمٛم٧م يمذًمؽ

 اًمقىم٧م خُي٤َمًمػ ذًمؽ وأن، اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم اًمٗمجر صالة يّمٚمقن هٜم٤م سم٠مهنؿ: ي٘مقل

 .وهٜم٤مك هٜم٤م قمـ ٟمتحدث يمام مت٤مُم٤مً  اًمنمقمل

ٟمٜم٤م ؾم١مال قمـ ًمإلضم٤مسم٦م وم٠مقمقد ٟمقن أهنؿ طمٞم٨م ُمـ ومٝمؿ، اإلؾمٙمٜمدري٦م ذم إظمقا  ُي١َمذِّ

 .اًمًٜم٦م أص٤مسمقا  وم٘مد أذاٟملم

ٟمقن هؿ هؾ، اًمث٤مين أذاهنؿ ذم دىمٞم٘ملم يم٤مٟمقا  إذا أدري ُم٤م ًمٙمـ   يؼمق طمٞمٜمام ُي١َمذِّ

 .اًمٜمقر ويٜمتنم ويًٓمع اًمٗمجر

 .اعمًٚمٛملم مج٤مهػمُ  أُم٤مهت٤م ؾمٜم٦مً  أطمٞمقا  وم٘مد ذًمؽ يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  وم٢من 

ٟمقن يم٤مٟمقا  إن أُم٤م   اًمنمقمل اًمقىم٧م شُمٕمٓمل ٓ ومٝمذه، واًمت٘م٤مويؿ اًمدوزٟمامت قمغم ُي١َمذِّ

 وهذا إذاٟملم سملم مجٕمقا  إن: أي، ٞمئ٤مً ؾم وآظمر ص٤محل٤مً  قمٛمالً  ظمٚمٓمقا  ىمد ومٞمٙمقٟمقا ، أبداً 

دوا ُم٤م ًمٙمـ ؾمٜم٦م  .اًمث٤مين ًمألذان اًمنمقمل اًمقىم٧م طَمدَّ

 اًمّمٌح صالة أن٤م قمكمَّ  ؾمتْمٞمع اًمّمقرة هبذه اًم٘م٤مهرة ذم ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم: السمال

 ومٕمالً  ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمقا  ويٙمقٟمقا ، أبقاهب٤م شمٖمٚمؼ شم٘مري٤ٌمً  اعم٤ًمضمد مجٞمع ٕن: مج٤مقم٦م

 أومٕمؾ؟ ُم٤مذا ن٤مأ، اًمنمقمل اًمقىم٧م دظمقل

 وَمُتَّمكم دارك إمم شمٕمقد صمؿ، شمٓمققم٤مً  وراءهؿ شُمّّمكمِّ  طم٤مل هذه ذم أن٧م: الشقخ

 .ومرو٤مً  سم٠مهٚمؽ

 اًمٜم٤مس ُمـ إقمٔمؿ اًمًقاد: يٕمٜمل، اًمٜم٤مس صالة قمغم ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم: السمال

 ه١مٓء؟ صالة قمغم احلٙمؿ، اًمقىم٧م ىمٌؾ ُيَّمٚمُّقن

 يم٤من ُمـ ومٕمغم، اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم شم٘مع اعم١ًموًمٞم٦م خيٗم٤مك ٓ ه١مٓء، ـمٌٕم٤مً : الشقخ

ٌَٚمِّغ أن قمٚمؿ قمٜمده  مل وُمـ، سم٤مـمٚم٦م ومّمالشُمف قمٜمف أقمرض صمؿ احلٙمؿ سمٚمٖمف ومٛمـ، اًمٜم٤مس ُي

 .هذه واحل٤مًم٦م ُمًئقًمٞم٦م ٓ أنف ومتٕمِرف احلٙمؿ يٌٚمٖمف

 .ش.: 16: 76/  73 / واًمٜمقر اهلدى»
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 ادعتاد وقتفا وبقان إمجاًعا جيقز ال وقتفا قبؾ الػجر صالة

ـْ  ٌْدِ  قَم   قَم
ِ
  َرؾُمقَل  َرَأج٧ُْم  َُم٤م»: ىَم٤مَل ، ُمًٕمقد ـسم اهلل

ِ
َّٓ  َصاَلةً  َصغمَّ  ط اهلل  إِ

ٞمَ٘م٤مهِت٤َم
ِ ِ
َّٓ ، عم   اعْمَْٖمِرِب  َصاَلةَ : َصاَلشَملْمِ  إِ

ِ
ٌَْؾ  َيْقَُمِئذٍ  اًْمَٗمْجرَ  َوَصغمَّ ، سمَِجْٛمعٍ  َواًْمِٕمَِم٤مء  ىَم

 .شُِمٞمَ٘م٤مهِت٤َم

 جيقز ٓ ىمتٝم٤مو ىمٌؾ اًمٗمجر ومّمالة وإٓ اعمٕمت٤مد وىمتٝم٤م ىمٌؾ يٕمٜمل: ]قال اإلمام[

، اًمقىم٧م أول قمـ يًػم شم٠مظمػم ُمع وًمٙمـ، همٚمس ذم صالهت٤م هق اعمٕمت٤مد ووىمتٝم٤م إمج٤مقم٤م

 يمام اًمٗمجر ـمٚمع طملم اًمّمٌح ومّمغم اًمٞمقم هذا ذم وأُم٤م، سم٤مًمّمالة ي١مذٟمف سمالل ي٠متٞمف ريثام

 همػم ذم أنف سمٞم٤من ومٗمٞمف، شم٠مظمػم دون يٕمٜمل، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ُمًٕمقد اسمـ قمـ رواي٦م ذم

 إمم يت٠مظمر يم٤من أنف إـمالىم٤مً  ومٞمف ًمٞمس وًمٙمـ اًمٗمجر ـمٚمقع أول قمـ ت٠مظمري يم٤من اًمٞمقم هذا

 سمرىمؿ شم٘مدم يمام اًمٖمٚمس ذم اًمّمٌح يّمغم يم٤من ط أنف صم٧ٌم وىمد يمٞمػ، اإلؾمٗم٤مر

 .يقرده مل اهلل رمحف اعمّمٜمػ وًمٙمـ، قم٤مئِم٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم، ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـش 417»

 [191 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 الشؿس قعضؾ بعد الػجر صالة حؽؿ

 شمٓمٚمع طمتك يمًالً  اًمٗمجر صالة قمـ شم٠مظمره ًمٚمِمٞمخ يِمتٙمل رضمؾ]: مداخؾة

 [.اجلامقم٦م صالة ذم وشم٘مّمػمه، اًمِمٛمس

 !اًمٕم٤ٌمدة؟ ؿم٤من ُمـ ظُمٚم٘م٧م وإٓ، اًمِمٖمؾ ؿم٤من ُمـ ظُمٚم٘م٧م أن٧م: الشقخ

َـّ  ظَمَٚمْ٘م٧ُم  َوَُم٤م▬: مداخؾة َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ  .[16: اًمذاري٤مت] ♂ًمِٞمَْٕم

 أن٧م، سمقصٞم٦م سمقصٞمؽ هال أن٤م ًمذًمؽ: سم٘مل ًمٞمش، وسمَتْحِرف ْٕمِرفسمتَ ، ه٤مه: الشقخ

 صالة يمؾ: أوًٓ ، يمٚمٝم٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات أداء قمغم حترص أنؽ قمٚمٞمؽ: ُمًٚمؿ ويمؾ

 .اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اعمًجد ذم: وصم٤مٟمٞم٤مً ، وىمتٝم٤م ذم

 ذم صالة يمؾ، اخلٛمس اًمّمٚمقات أداء قمغم حي٤مومظ أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم إٟمف: ىمٚمٜم٤م
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 .اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اعمًجد ذم صالة يمؾ صمؿ، اعمنموع وىمتٝم٤م

 اعمًجد ذم اًمّمالة ٕداء سمؽميمف يٕمتذر أنف اًمقضمقه ُمـ وضمف سم٠مي ًمف جيقز وٓ 

 .قمٚمٞمؽ ومرض هق ُم٤م اًم٤ًمقم٦م هذيؽ ذم اًمِمٖمؾ ٕن: سم٤مًمِمٖمؾ

: ًمؽ ىم٤مل، ؾم٤مقم٤مت قمنم ؾم٤مقم٦م قمنمة اصمٜمل اًمٜمٝم٤مر ذم أقمٓم٤مك وضمؾ قمز اهلل 

ص ًمٙمـ، يقُمؽ ىمقت ومٞمٝم٤م ٥مسمتٙمً اًمٚمِّـل احلالل اًمِمٖمؾ ومٞمٝم٤م اؿمتٖمؾ  هذه ُمـ زم ظَمّمِّ

 .صٚمقات خلٛمس دىمٞم٘م٦م ؾمتلم: يٕمٜمل واطمدة ؾم٤مقم٦م اًم٤ًمقم٤مت

 ُمع اعمًجد ذم صٚمٞم٧م ومام اٟمِمٖمٚم٧م أن٤م: ي٘مقل إٟمف قمذر إٟم٤ًمن ٕي ومٞمف ومام 

 .اجلامقم٦م

 ذم اًمٕمِم٤مء شُمَّمكم ٓزم، اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد اًمًٝمر سمٞمجقز ُم٤م: واطمدة صم٤مين 

 .وسمتٜم٤مم رأؾمؽ وحتط، شمتٕمِمك شمتٕمِمك قم٤مدشمؽ ُمـ إذا، اًمٌٞم٧م قمغم وشمروح، اعمًجد

 ؾم٧م اًم٤ًمقم٦م شمّمكم اًمٗمجر صالة شمٗمقشمؽ ُم٤م إٟمف وٛملم وم٠من٤م هٙمذا ومٕمٚم٧م إذا 

 .اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ؾمٌٕم٦م اًم٤ًمقم٦م

 اًمٕمٍم ذم ظم٤مص٦م، سمزظم٤مرومٝم٤م اًمدٟمٞم٤م ومتٜمتٝمؿ أهنؿ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُُمّمٞم٦ٌم ًمٙمـ 

 وهل أٓ لماعمًٚمٛم سمٞمقت ذم دظمٚم٧م اًمتل اًمٙمؼمى اعمّمٞم٦ٌم هذه ظم٤مص٦م، احل٤مض

 .اًمتٚمٗمزيقن

 أن٧م ويٙمٗمٞمؽ، شمٕمٚمٛمقن يمٜمتؿ ًمق اعمحرُم٤مت أؿمد ُمـ اًمٞمقم اًمتٚمٗمزيقن وضمقد 

 رء ومٞمف ٕنف: وسمٞم٠مظمذه، اًمٜمٕم٤ًمن سمٞمًٝمر اًمتٚمٗمزيقن إٟمف سمٞمتف ُمـ ًمٞمٕمرف وهمػمك

 .ُمٖمري

ٜم٤م   قمٜمده اؾمتٕمداد وأطمًـ، صقرة أطمًـ ذم اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ وضمؾ قمز َوَرسمُّ

 .اًمٚمٞمؾ ذم ًمٞمٜم٤مم اؾمتٕمداد قمٜمده، اًمٜمٝم٤مر ذم يٕمٛمؾ اؾمتٕمداد

 ؾَمِٝمر إذا، احلٞم٤مة قمٚمٞمف شمْمٓمرب ؾمقف اإلهلل اًمٙمقين اًمتٜمٔمٞمؿ هبذا َأظَمؾَّ  هق وم٢مذا 

 اًم٤ًمقم٤مت هذه، ؾم٤مقم٤مت ٟمقُمف ُمـ، راطمتف ُمـ ٟمٗمًف ظَمِن  ُمٕمٜم٤مه هذا اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم
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: وًمذًمؽ، اًمْمحقة طم٤ًمب وقمغم، اًمٗمجر صالة طم٤ًمب قمغم يٕمقوٝم٤م سمِّده أجـ ُمـ

 .سمٕمده٤م اًمًٝمر وقمـ اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم ـقم ط اهلل رؾمقل هنك

 إمم سمٞمٗمٞمؼ وُم٤م، ٟمقُمف سمٞمّمحٌٝم٤م ٕنف ح٤مذا؟، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ هنك

 يمام يٛمتد ٓ اًمٕمِم٤مء ووىم٧م، اًمٕمِم٤مء وىم٧م راح سمٞمٙمقن اًمٚمٞمؾ وسمٜمّمػ، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

 صالة ووىم٧م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام وإٟمام، اًمٗمجر وىم٧م إمم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يتقهؿ

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم ِم٤مءاًمٕم

 .واطمدة اًم٤ًمقم٦م: مداخؾة

 إطمدى شمٙمقن وىمد، قمنم إصمٜم٤م شمٙمقن وىمد، واطمدة اًم٤ًمقم٦م شمٙمقن ىمد، ٓ: الشقخ

 .وىمٍمه اًمٚمٞمؾ ـمقل طم٥ًم أن٤م، وٟمّمػ قمنم

 ُمٕم٘مقل طمٙمؿ هذا، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: اًمِم٤مهد 

 قمغم، اًمٕمِم٤مء صالة شمٗمقشمف ٓ ًمٙمل ؟ح٤مذا: ؾم٤مئؾ ؾم٠مل ًمق ٕنف: اًمٗم٘مٝم٤مء شمٕمٌػم ذم اعمٕمٜمك

 صمؿ، اًمٗمريْم٦م وم٤مشمف سمٞمٙمقن وطمٞمٜمئذ، اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اًمٕمِم٤مء صالة شمٗمقشمف راح إىمؾ

 هق يمامنش اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد اًمًٝمر قمـ هنك أنف» احلدي٨م مت٤مم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 قمدم قمغم اًم٤ًمهر سمٞم٤ًمقمد اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد اًمًٝمر ٕنف ح٤مذا؟، اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل

 .اًمٗمجر صالة ٕداء ؾمتٞم٘م٤مظآ

، اعمًجد ذم اًمٕمِم٤مء سمٞمّمكم اًمٜم٤مس ُمـ زيد أن أن ًمق اًمٜمتٞمج٦م ؿمقف: ومروٜم٤م ومٚمق 

 أنف قم٤مدشمف ُمـ صمؿ، اًمٓمٕم٤مم ذم يث٘مؾ وٓ صمالصم٦م ًم٘مٛمتلم سمٞمتٕمِمك اًمٌٞم٧م قمغم وسمػموح

 اًمٚمٞم٤مزم ُمـ ًمٞمٚم٦م، ٟمقُمف ُمـ راطمتف ُمـ طمٔمف ي٠مظمذ راح هذا ٕنف: اًمٗمجر ًمّمالة يًتٞم٘مظ

 هذا، اًمِمٛمس ـمٚمقع إمم اًمٜمقُم٦م ؾمح٥م، اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد وٟم٤مم رأؾمف طمط يم٤مًمٕم٤مدة

 طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً  ٟمز ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف: َصؾِّ  ؾم٤مقمتٝم٤م ًمف ي٘م٤مل

 اًمًٝمر قمدم ُمـ، اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕؾم٤ٌمب أظمذ هذا ٕنف:  شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م

 ؾمح٥م اًمٚمٞم٤مزم ُمـ ًمٞمٚم٦م ًمٙمـ، ٟمفُمٙم٤م ذم ووٕمف رء يمؾ واؾمتٕمٛمؾ، اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد

 صاله٤م ًمق وسمٞمٙمقن، يّمكم يًتٞم٘مظ وؾم٤مقم٦م ُمٕمذور هذا، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إمم ٟمقُم٦م
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 قمغم اًمٞمقم اًمٖم٤مًم٥م هق يمام آظمر ؿمخص أُم٤م، اًمٜم٤مس ُمـ زيد هذا، وىمتٝم٤م ذم صاله٤م يم٠منف

 يمامن وىمد، قمنم إطمدى وٟمّمػ قمنمة آٟمٗم٤مً  ص٤مطمٌٜم٤م ُمثؾ إٓ سمٞمٜم٤مم ُم٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 هذا، اًمٗمجر ًمّمالة يًتٞم٘مظ سمٞم٘مدر ُم٤م، احل٤مل ـمٌٞمٕم٦م هق هذا إيف، قمنم اصمٜم٤م إمم يًحٌٝم٤م

 .يّمٚمٞمٝم٤م أن أبداً  سم٢مُمٙم٤مٟمف وٓ، اًمّمالة قمٚمٞمف راطم٧م اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اؾمتٞم٘مظ إذا

 وذم وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ أداء قمغم أوًٓ  اعمح٤مومٔم٦م ضورة: يٕمٜمل يمٚمف وهذا 

 ذم اًمّمالة سم٠مداء اًم٘مٞم٤مم قمـ ومٜم٤مشَمٍْمِ  اًمتل إؾم٤ٌمب قمـ ٟمٌتٕمد أن: وصم٤مٟمٞم٤مً ، اعمًجد

 .اهلل ؿم٤مء إن أن اجلقاب ًمؽ ووح أفمـ، وىمتٝم٤م

 .ؿمٞمخ ي٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك.. .: مداخؾة

 .شمٗمْمؾ: الشقخ

 ٟمٗمر قمنم قمٜمدي أيمقن ح٤م ـمٌٕم٤مً ، اًمٕمِم٤مء صالة ـمٌٕم٤مً  طمٙمٞم٧م أن٧م: مداخؾة

[ فأنتٌ يمذًمؽ] سمدي أن٤م ـمٞم٥م، وأن٤مم طم٤مزم أطمط اًمٕمِم٤مء صالة وسمٕمد، وًمد قمنم ومخ٦ًم

 !وأن٤مم؟ رأد أطمط، يٕمٜمل زوضمتل ُمـ احلٞم٤مة ُمـ طم٘مل آظمذ وسمدي ًمّمحتل

 ٕوٓده يٚمتٗم٧م اًمزوج أن ٓزم ُم٤م إٟمف طمٙمٞم٧م ُم٤م أن٤م، اهلل ؾم٤محمؽ أن٧م: الشقخ

 ٟمٕمقُم٦م ُمٜمذ هؿ هؾ، قمنم اخلٛم٦ًم أو اًمٕمنمة أو اخلٛم٦ًم إوٓد: أوًٓ ، وًمزوضمتف

 أو ىمٚمقا  هذول إوٓد داواًم ىم٤مم، اًمزوضم٦م طمتك رضمؾ وم٘مط ًمٞمس واًمداه ىم٤مم أفمٗم٤مرهؿ

 شم٠ميت هٜم٤م وُمـ، ٓ: آؾمٗم٤مً  ًمؽ سم٘مقل أن٤م، إؾمالُمٞم٦م شمرسمٞم٦م شمرسمٞمتٝمؿ سمقفمٞمٗم٦م ىم٤مُمقا  يمثروا

 .اعمِمٙمٚم٦م

 سمٕمد يّمكم وسمِّده، وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء قمغم حي٤مومظ سمده اًمٚمِّـل اًمٜم٤مس ُمـ زيد: ُمثالً  

 اًمٙم٤ٌمر دهأوٓ أظمذ، اعمًجد ذم اًمٕمِم٤مء صغم ح٤م، اًمنمقمل اًمٜمٔم٤مم طم٥ًم قمغم اًمٕمِم٤مء

 .ٓ: اجلقاب اعمًجد؟ إمم ُمٕمف

 اًمِم٤ٌمب أُم٤م، اًمٙمٝمقل ُمـ إٓ، قمروؿمٝم٤م قمغم ظم٤موي٦م اًمٞمقم اعم٤ًمضمد دمد وًمذًمؽ 

 أن احل٤مض اًمٕمٍم ذم ٟمحـ سمدأن٤م، قمنم مخ٦ًم قمنم أرسمٕم٦م قمنم صمالصم٦م قمنم اصمٜم٤م أوٓد

 .إنامط هذه ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ٟمرى
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 ٟمٙمـ ومل اعم٤ًمضمد ذم راهؿٟم أن اًمٚمِّـل اًمِم٤ٌمب ه١مٓء سمٜمِمقف إؾمػ ُمع ًمٙمـ 

 .اًمزُم٤من ُمـ ُم٣م ومٞمام ٟمراهؿ

 ٓ أسم٤مء أيمثر، أسم٤مء هؿ ؾمٌٌٝمؿ ًمٞمس اعم٤ًمضمد طمْمقرهؿ ذم آدم٤مه هذا 

، هب٤م سمٞمت٠مثروا اًمّم٤محل٦م واًمّمح٦ٌم، ومٞمٝم٤م قم٤ميِملم اًمكم اًمٌٞمئ٦م هق اًم٥ًٌم، سم٠مبٜم٤مئٝمؿ هيتٛمقن

، سم٠موٓدهؿ سمٞمٝمتٛمقا  ُم٤م سمٞمّمٚمقا  اًمكم وم٠ميمثرهؿ أسم٤مء أُم٤م، اعم٤ًمضمد حلْمقر وسمٞمٜمِمٓمقا 

 ؾمـ سمٚمغ يٙمقن سمِّده وًمد يمؿ، قمنم مخ٦ًم قمنمة ىمٚم٧م اهلل ؿم٤مء ُم٤م سم٤مًمٖم٧م أن٧م

 .ُمٕمف ُم٤مر يٙمقن ٓزم وًمد يمؿ، اعمًجد إمم ُمٜمٓمٚم٘م٤مً  اًمٌٞم٧م سم٤مب ومتح إذا، اًمتٙمٚمٞمػ

 .مخ٦ًم رء أىمؾ: مداخؾة

 .اًمٞمقم اًمٌمء هذا سمٜمِمقف ُم٤م ٟمحـ: الشقخ

ًمد هذا إٟمف، ضمداً  ُم١مؾمٗم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ُيْٕمٓمِٞمٜم٤م هذا: وم٢مذاً    ُمـ اًمؼميم٦م هذه قمٜمده اًمٚمِّـل اًمقا

 سمؽمسمٞم٦م هق سمدأ ًمق ٕنف، إول اًمقًمد ضم٤مء، إول اًمقًمد سمدأ ُم٤م ُمٜمذ ُُمَ٘مٍمِّ  هق، إوٓد

 هيتؿ ٟمٌغ ويمٚمام، قمنمة اسمـ شمًٕم٦م اسمـ اًمّمالة قمغم سمٞمح٤مومظ ُمثالً  وص٤مر، إول اًمقًمد

ًمد سمػمشم٤مح وهٙمذا، حؼسمٞمٚم واًمث٤مًم٨م ومٞمف سمٞمٚمحؼ اًمث٤مين أظمقه، اعمًجد ذم سم٤مًمّمالة ، اًمقا

 ؾمٌ٘مٝمؿ ًمذًمؽ، إؾمػ ُمع اًمٞمقم ُمقضمقد ُمش هذا، إومم اًمٌذرة إٟم٤ٌمت أطمًـ ُم٤م إذا

رهت٤م أن٧م اًمٚمِّـل اعمِمٙمٚم٦م  .آٟمٗم٤مً  َصقَّ

، مت٤مُم٤مً  اًمٜمٔمر ًمٗم٧م سمٞمٝمٛمٜمل أن٤م ًمٙمـ، ُم٤ٌمذة اجلقاب قمـ ؿمقي٦م أبٕمدك يٛمٙمـ أن٤م 

 يمؾ، ومٞمٝمؿ اعمٗمروض هق ٤مُم وظمٚمّمقا  شمٕمِمقا ، سمٞمتٕمِمقا  إوٓد هذول: ًمؽ سم٘مقل أن٤م

ي هٞمؽ أبقه ٕنف ًمٞمش؟، ويٜم٤مم اًمٗمرش يًتٚم٘مل واطمد قِّ ًَ ه ح٤م سم٘مك وأبقه، ُُم  يتٛمتع سمِدُّ

 ومراؿمف إمم سمٞم٠موي ومٝمق، أوٓده سملم ُمق اخل٤مص٦م همرومتف ذم سمحالًمف يتٛمتع ومًقف، سمحالًمف

 هق ذًمؽ وسمٕمد.. .اًمٌٞم٧م وؾمٙمـ ومروؿمٝمؿ إمم يمٚمٝمؿ إوٓد أووا سمٕمدُم٤م وزوضمتف هق

 .سمحالًمف عسمٞمتٛمت

 .وىم٧م سمده٤م: مداخؾة

 اًمقىم٧م هذا، ٓ، وٟمٛمٜم٤م قمِم٤مء صٚمٞمٜم٤م سمٜم٘مقل ُم٤م ٟمحـ، اًمقىم٧م يم٤من ُمٝمام: الشقخ
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 .ُُمَ٘مٜمَـّ حمدد يٙمقن اعمٝمؿ

 أُم٤م، اًمتٚمٗمزيقن وهق اهلل ـم٤مقم٦م قمـ سمتٍمومٜم٤م اًمٚمِّـل اًمقؾم٤مئؾ قمـ سمٜمحٙمل ٟمحـ 

، ُمٜمٝم٤م سمد ٓ أُمقر هذه. ٓ شمقوٞم٧م؟ أن٧م. صٚمٞم٧م ُم٤م ٓ صٚمٞم٧م؟ وًمد ي٤م أن٧م شمٕم٤مل

 سم٤مًمٙمثػم شم٠مظمذ راح ُم٤م، ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ شم٠مظمذ راح ُم٤م اًمزُم٤من ُمـ أظمذت ُمٝمام هذه ًمٙمـ

 .ؾم٤مقم٦م سم٤مًمٙمثػم

 .صمالصم٦م ؾم٤مقمتلم سمٕمد إٓ يٜم٤مُمقن ٓ اًمٕمٞم٤مل سمس: مداخؾة

 قمغم ُم١مدسملم هؿ ُم٤م ُُمرسمٞملم هؿ ُم٤م إصؾ ٕن يٜم٤مُمقن؟ ٓ ح٤مذا طمٌٞمٌل ي٤م: الشقخ

 يمؾ، ُيْٕمٓمِٞمف ٓ اًمٌمء ووم٤مىمد، ؾمالماإل أدب ُُم١َمدب ُمش أبقه، شم١ماظمذين ُم٤م اإلؾمالم

 . أن ؿم٤ميٗمٞمٜمف اًمكم اجلٞمؾ

 ؾمٜم٦م قمنميـ ىمٌؾ ُمقضمقدة ُمش أُم٤ميمـ ذم مجٞمٕمٙمؿ شمِمٝمدوا يٛمٙمـ أن: الشقخ

 اإلؾمالم قمغم اًمؽمسمٞم٦م، صمامره٤م شم١ميت سمدأت ُم٤م اًمؽمسمٞم٦م ًمًف ًمٙمـ! ـمٞم٥م ٓ؟ أم صحٞمح

 اهلل رؾمقل هنك أنف آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م اًمؽمسمٞم٦م وُمـ، صمامره٤م شُم١ميت سمدأت ُم٤م ًمًف اًمّمحٞمح

، إؾمالُمٞم٦م شمرسمٞم٦م هذه، سمٕمده٤م احلدي٨م وقمـ، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ ط

 ُمـ، سمتٕمرومقه٤م ُم٤م، قمٛمالً  شمٕمرومقهن٤م ومٙمٞمػ، وقمٚمامً  ومٙمراً  شمٕمرومقهن٤م ُم٤م يٛمٙمـ شمٕمرومقهن٤م؟

 اًمٕمٚمؿ ُمـ رء يٜمتنم سمدأ هال، اًم٤ًمسمؼ ُمـ قمٚمؿ ذم ومٞمف يم٤من ُم٤م شمتٕمٚمٛمقا  سمِّديمؿ أجـ

 يًتٓمٞمع ُم٤م وهذا، قمٛمالً  واعمٝمجقر قمٚمامً  اعمجٝمقل اًمٕمٚمؿ ُمـ، ٜم٤مساًم سملم اًمّمحٞمح

 ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُُمروا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف إؾمػ ُمع يٜمٙمره أطمد

ىمقا ، قمنم أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ  .شاعمْم٤مضمع ذم سمٞمٜمٝمؿ ووَمرِّ

 ح٤م ًمّمالةسم٤م اًمقًمد سم٠مُمر يٕمتٜمقن إُمٝم٤مت ُمـ ويمؿ يمؿ صمؿ أسم٤مء ُمـ ويمؿ يمؿ أن 

 خيْمع اًمقًمد حلتك، وُمدة ُمدة سملم ُم٤م إُمر هذا قمغم وسمٞمًتٛمروا اًم٤ًمسمٕم٦م؟ ؾمـ سمٞمٌٚمغ

، اًمٕم٤مذة ؾمـ ذم طمٞم٤مشمف ودظمٚم٧م، ؾمٜمقات صمالث ظمْمع ُم٤م وم٢مذا، اًمٙمريؿ إُمر هلذا

 قمٛمره ص٤مر ٕنف، وًمده٤م سمتيب أم قمـ ومْمالً  اًمٞمقم أب ومٞمف ويـ، ُيْيب طمٞمٜمئذٍ 

 وإٓ، ٟمٕمٚمؿ سمام ٟمٕمٛمؾ وأن ٟمٕمٚمؿ أن قمٚمٞمٜم٤م ًمذًمؽ ؟هذا ويٜمف يّمكم ٓ وهق ؾمٜمقات قمنم
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 .قمٚمٞمٜم٤م طمج٦م سمف ٟمٕمٛمؾ ٓ اًمذي اًمٕمٚمؿ يم٤من

 ش 11: 31: 11/ 171/ واًمٜمقر اهلدى»

الرد عذ الؼقل ببطالن صالة الصبح إذا ذع ادصيل فقفا قبؾ 

 ضؾقع الشؿس وضؾعت أثـاء الصالة

أدرك ريمٕم٦م ُمـ ُمـ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل، وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف

وُمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمٕمٍم ىمٌؾ ، وم٘مد أدرك اًمّمٌح، اًمّمٌح ىمٌؾ أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس

 ش.وم٘مد أدرك اًمٕمٍم، أن شمٖمرب اًمِمٛمس

إذا أدرك أطمديمؿ ؾمجدة ُمـ صالة اًمٕمٍم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل : وقمٜمف ىم٤مل 

ىمٌؾ أن ، وإذا أدرك ؾمجدة ُمـ صالة اًمّمٌح، ومٚمٞمتؿ صالشمف، ىمٌؾ أن شمٖمرب اًمِمٛمس

 .رواه اًمٌخ٤مري .شومٚمٞمتؿ صالشمف ،شمٓمٚمع اًمِمٛمس

شمٌٓمؾ صالة اًمّمٌح : احلدي٨م طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م قمغم احلٜمٗمٞم٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا : ىم٤مل إًم٤ٌمين

 ٕنف دظمؾ وىم٧م اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة سمخالف همروب اًمِمٛمس.: سمٓمٚمقع اًمِمٛمس

 ش1/191ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»

 أن ادسؾؿ فعذ وقتفا عـ الصالة تلخر األئؿة عادة مـ كان إذا

 معفؿ يصؾقفا ثؿ بقتف يف قتالق يف يصؾقفا

 أن اعمًٚمؿ ومٕمغم اعمخت٤مر وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمروا أن إئٛم٦م قم٤مدة ُمـ يم٤من وإذا

 .اًمث٤مٟمٞم٦م هذا ٟم٤مومٚم٦م ًمف وشمٙمقن صٚمقه٤م ُمتك ُمٕمٝمؿ يّمٚمٞمٝم٤م صمؿ سمٞمتف ذم اًمقىم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م

 قمٚمٞمؽ يم٤مٟم٧م إذا أن٧م يمٞمػ»: ط اهلل رؾمقل زم ىم٤مل: قمٜمف اهلل ريض ذر أبق ىم٤مل

 ومام: ىمٚم٧م: ىم٤مل شوىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة يٛمٞمتقن أو وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمرون أُمراء

 : ىم٤مل شم٠مُمرين؟

 [.ُمًٚمؿ صحٞمح.]شٟم٤مومٚم٦م ًمؽ وم٢مهن٤م ومّمؾ ُمٕمٝمؿ أدريمتٝم٤م وم٢م ًمقىمتٝم٤م اًمّمالة صؾ»
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د أنش 78/ 3» اعمجٛمقع وذمش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ذيمر: شوم٤مئدة»   ذم سم٘مقًمف اعمرا

 مجٞمع قمـ ٓ اعمخت٤مر وىمتٝم٤م قمـ: أيش وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمرون»: إطم٤مدي٨م هذه

 وىمتٝم٤م قمـ شم٠مظمػمه٤م هق إٟمام واعمت٠مظمريـ اعمت٘مدُملم إُمراء قمـ اعمٜم٘مقل وم٢من، وىمتٝم٤م

 ُم٤م قمغم إظم٤ٌمر هذه محؾ ومقضم٥م وىمتٝم٤م (1)مجٞمع قمـ ُمٜمٝمؿ أطمد ي١مظمره٤م ومل، اعمخت٤مر

 إذا اإلُم٤مم أن وومٞمف: ىم٤مل صمؿ. وىمتٝم٤م ٕول أي ًمقىمتٝم٤م اًمّمالة صؾ وُمٕمٜمك. اًمقاىمع هق

 يّمٚمٞمٝم٤م صمؿ ُمٜمٗمردا اًمقىم٧م أول ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن ًمٚمٛم٠مُمقم يًتح٥م وىمتٝم٤م أول قمـ ره٤مأظم

 ومٝمؾ أطمدمه٤م قمغم آىمتّم٤مر أراد ومٚمق، واجلامقم٦م اًمقىم٧م أول ومٞمّمكم ومٞمجٛمع اإلُم٤مم ُمع

 ذم مج٤مقم٦م ومٕمٚمٝم٤م قمغم آىمتّم٤مر أم اًمقىم٧م أول ذم ُمٜمٗمردا ومٕمٚمٝم٤م قمغم آىمتّم٤مر إومْمؾ

 اًمقىم٧م؟ آظمر

 .اًمت٠مظمػم يٗمحش مل إن آٟمتٔم٤مر اؾمتح٤ٌمب عمخت٤مروا: ىم٤مل ُمِمٝمقر ظمالف ومٞمف

 شم٘مديؿ يرون اًمٕمٚمامء ومجٝمقر»: ش19 صش »آظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل

 آظمر ًمٞمّمكم ي١مظمر اعمتٞمٛمؿ ُمثؾ راضمح٦م ُمّمٚمح٦م اًمت٠مظمػم ذم يم٤من إذا إٓ أومْمؾ اًمّمالة

 ش.مج٤مقم٦م ُمع اًمقىم٧م آظمر يّمكم طمتك ي١مظمر واعمٜمٗمرد سمقوقء اًمقىم٧م

 ُمـ واظمت٤مره اًمٜمقوي ذيمره ُم٤م إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف شمدل ًمذيا: واًمّمقاب ىمٚم٧م

 .اًمت٠مظمػم يٗمحش مل إذا آٟمتٔم٤مر اؾمتح٤ٌمب

 إؾمٜم٤مدهش ]ُمرشملم يقم ذم صالة شمّمٚمقا  ٓ»: ط ىمقًمف ؾمٌؼ ُم٤م يٜم٤مذم وٓ

. اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل يمام اًمٗمرض وضمف قمغم يمٚمتٞمٝمام يّمٚمٞمٝمام أن سمف أراد إٟمام ٕنف[. صحٞمح

 وهذا. حم٤مهل٤م ذم سمٕمْمٝم٤م وي٠ميت وأُمث٤مهل٤م إطم٤مدي٨م ههبذ اعمخّمقص اًمٕم٤مم ُمـ يٙمقن أو

 ُمع صاله٤م صالة يمؾ إقم٤مدة ضمقاز ُمٜمف يٚمزم ٕنف اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مًمف مم٤م قمٜمدي أومم

 .ذًمؽ يٕمت٘مد قم٤مح٤م أن أقمت٘مد وُم٤م هب٤م ُمتٜمٗمال ُمٜمٗمردا أظمرى ُمرة يّمٚمٞمٝم٤م أن اجلامقم٦م

 .ش[1/86»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

                                                           

 قمٜمد اجلٛمٕم٦م يّمٚمقن وأيمثرهؿ أُمٞم٦م سمٜمل ُمـ إُمراء يم٤من وىمد: شآؾمتذيم٤مر» ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل: ىمٚم٧م (1)

 [.ُمٜمف. ]صحتف ذم ومٞمٜمٔمر ضمدا همري٥م ظمؼم وهق. سمٌمء ٕمفيتٌ وملش 99ش »اًمّمالة» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ٟم٘مٚمف. اًمٖمروب
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 األوىل الركعة بندراك الصبح صالة صحة

 شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمّمٌح صالة ُمـ ريمٕم٦م أدريم٧م إذا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شأظمرى إًمٞمٝم٤م ومّمؾ، [ومٓمٚمٕم٧م]، اًمِمٛمس

 .إومم اًمريمٕم٦م سم٢مدراك اًمّمٌح صالة صح٦م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 : [ىم٤مل صمؿ

 ذم اًمدًٓم٦م سيح احلدي٨م أن قمٞمٜملم ذي ًمٙمؾ يتٌلم احلدي٨م ـمرق مجع وسمٕمد

 سمٓمٚم٧م اًمّمٌح صالة ذم اًمِمٛمس قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُمـ سم٠من اًم٘م٤مئٚملم احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م إسمٓم٤مل

 ُم٤م سم٢مقمالل شم٤مرة، إطم٤مدي٨م هذه ُمـ اًمتٗميص ذم شمٗمٜمٜمقا  وىمد! ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م أدرك وًمق

 ومٕمؾ يمام، اًمّمحٞمح٦م اًمٓمرق سمتج٤مهؾ وشم٤مرة، ىم٤مدطم٦م همػم سمٕمٚم٦م وًمق ُمٜمٝم٤م إقمالًمف يٛمٙمـ

 ـقم اًمٜمٝمل سم٠مطم٤مدي٨م ٟمًخٝم٤م سم٤مدقم٤مء وشم٤مرة، اًمٙمقصمري اًمِمٞمخ احل٤مض اًمٕمٍم ُمتٕمّم٥م

 ومٕمؾ يمام وٟمحقهؿ سم٤مًمّمٌٞم٤من سمتخّمٞمّمٝم٤م وشم٤مرة، اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اًمّمالة

 .اًمٙمقصمري ظمٚمٗمف وضمرى اًمٓمح٤موي

 ُمـ وي١مظمذ»: إومم اًمرواي٦م قم٘م٥مش 76/  4» شاًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 احل٤مئض وـمٝمر اًمّمٌل سم٤مطمتالم اإلدراك ظمص طمٞم٨م اًمٓمح٤موي قمغم اًمرد هذا

 اًمّمٌح ُمـ أدرك ُمـ أن ذم ُمذهٌف ٟمٍمة سمذًمؽ وأراد. وٟمحقه٤م، اًمٙم٤مومر وإؾمالم

 اًمٙمراه٦م أن قمغم ُمٌٜمل وهق. اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم إٓ يٙمٛمٚمٝم٤م ٓ ٕنف صالشمف شمٗمًد ريمٕم٦م

 اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل وهبذا: اًمؽمُمذي ىم٤مل. ُمِمٝمقرة ظمالومٞم٦م وهل، واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض شمتٜم٤مول

 صالة ذم وهق اًمِمٛمس قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُمـ: وم٘م٤مل طمٜمٞمٗم٦م أبق وظم٤مًمػ. وإؾمح٤مق وأمحد

 قمٜمد اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمقاردة سم٤مٕطم٤مدي٨م ًمذًمؽ واطمت٩م. صالشمف ٚم٧مسمٓم اًمّمٌح

 وهل، احلدي٨م هلذا ٟم٤مؾمخ٦م اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م أن سمٕمْمٝمؿ وادقمك، اًمِمٛمس ـمٚمقع

 احلديثلم سملم واجلٛمع، سم٤مٓطمتامل اًمٜمًخ إمم يّم٤مر ٓ وم٢مٟمف، دًمٞمؾ إمم حتت٤مج دقمقى

 أن ؿمؽ وٓ، اًمٜمقاومؾ ُمـ ًمف ؾم٥ٌم ٓ ُم٤م قمغم اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م حيٛمؾ سم٠من ممٙمـ

 .شاًمٜمًخ ادقم٤مء ُمـ أومم اًمتخّمٞمص

 ش.616-617/ 1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الػجر وصالة ادـافؼقن

 ؟ط اهلل رؾمقل ُمع اًمٗمجر صالة اعمٜم٤موم٘مقن طمي هؾ: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: مداخؾة

 اًمٜمٗم٤مق، قمٛمكم وٟمٗم٤مق، ىمٚمٌل ٟمٗم٤مق: اصمٜملم ٟمٗم٤مىملم اًمٜمٗم٤مق أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن: الشقخ

 إِنَّ  ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل اًمذيـ وهؿ، سمَِٕمْٞمٜمِف اًمٙمٗمر هق ًم٘مٚمٌلا

ْركِ  ذِم  اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملمَ  ـَ  إؾَْمَٗمؾِ  اًمدَّ  اإلؾمالم ُئْمِٝمُرون اًمذيـ هؿ [171: اًمٜم٤ًمء] ♂اًمٜم٤َّمرِ  ُِم

ٌْٓمِٜمقن  .اًمٙمٗمر وُي

 سمخالف قنيٕمٛمٚم وًمٙمٜمٝمؿ، ىمٚم٤ٌمً  ُم١مُمٜمقن، طم٘م٤مً  اعمًٚمٛمقن ومٝمق اًمٕمٛمكم اًمٜمٗم٤مق أُم٤م

 .اإلؾمالُمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض

 وهؿ، اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ إول سم٤مًم٘مًؿ يتٕمٚمؼ ُم٤م وسمخ٤مص٦م، اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمرومٜم٤م وم٢مذا 

ٌْٓمٜمقن اإلؾمالم ئمٝمرون اًمذيـ  حييون يم٤مٟمقا  أهنؿ ٟمتّمقر أن ُمـ سمد ٓ، اًمٙمٗمر وُي

 ذم َأْوَٛمروه ُم٤م ويٜمٙمِمػ، أُمُرهؿ يٜمٗمْمح يم٤من وإٓ، اجلامقم٦م وصالة اعم٤ًمضمد

 .اًمٙمٗمر ُمـ أنٗمًٝمؿ

 أن أراد ُم٤مت ح٤م أنف، ُأيَبّ  سمـ اهلل قمٌد ىمّم٦م ذم ط اًمرؾمقل ىمقل خيٗم٤ميمؿ ٓ صمؿ

 ُمـ وهق قمٚمٞمف َأتَُّمٚمِّـل: ًمف وىم٤مل، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أُم٤مُمف ومقىمػ، قمٚمٞمف يّمكم

 اعمٜم٤موم٘ملم؟

 ذم آي٦م هٜم٤مك ٟمزل صمؿ، ىمٌؾ ُمـ: أي شُيٜمْفَ  مل سم٠منف»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠مضم٤مب 

 َأطَمدٍ  قَمغَم  شُمَّمؾِّ  َوٓ▬: قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة وقمغم اعمٜم٤موم٘ملم ىمؼم قمغم اًمقىمقف قمـ اًمٜمٝمل

 .ٟمٕمؿ [87: اًمتقسم٦م] ♂َأبًَدا َُم٤مَت  ُِمٜمُْٝمؿْ 

 سم٠منف اًمٜم٤مس ويقهؿ، اعم٤ًمضمد حيي -ؿمؽ سمال- يم٤من هذا ُمثؾ أن: وم٤مًم٘مّمد

- ذًمؽ وُمع، ٟمٗم٤مىمٝمؿ وقمـ ُمٜمٝمؿ يمثػميـ قمـ يَمَِمػ وضمؾ قمز اهلل ًمٙمـ، ُمثٚمٝمؿ ُمًٚمؿ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صالة اًمٗمجر وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 

 

173 

 ومل، أفمٝمروه سمام قم٤مُمٚمٝمؿ ط اًمٜمٌل أن -اإلؾمالُمٞم٦م يٕم٦مسم٤مًمنم سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م وهٜم٤م

وا أبٓمٜمقا  سمام ُيٕم٤مُمٚمٝمؿ  اًمّمالة قمـ ُٟمـِٝمل ح٤م صمؿ، اإلٟم٤ًمن هذا قمغم صغم وًمذًمؽ: وأَهُّ

 .قمٚمٞمٝمؿ يّمكم يٕمد مل اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ هؿ سمٛمـ ُمًٌؼ قمٚمؿ قمٜمده ويم٤من، اعمٜم٤موم٘ملم قمغم

، طمقيض قمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م ميق أىمقام ًمُٞمَذاَدن»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء: هٜم٤م وُمـ 

 ٓ إٟمؽ: ًمف ومٞم٘م٤مل، ُأَصْٞمَح٤ميب ُأَصْٞمح٤ميب: رواي٦م وذم، أصح٤ميب أصح٤ميب رب ي٤م: وم٠مىمقل

ًمقا  ًمـ إهنؿ، سمٕمدك َأطْمَدصمقا  ُم٤م شمدري  .شؾُمْح٘م٤مً  ؾُمْح٘م٤مً : طمٞمٜمئذٍ  وم٠مىمقل، اًم٘مٝم٘مرى يزا

 ىَمْقًمتف ىم٤مل طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل وًمَٕمّؾ ، ُمقضمقداً  يم٤من هذا أن: اجلقاب ظمالص٦م

 رضم٤مًٓ  آُُمر صمؿ، سم٤مًمٜم٤مس ومٞمّمكم رضمالً  آُمر أن مَهَٛم٧م ًم٘مد»: اًمّمحٞمحلم ذم اعمِمٝمقرة

ق، اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة يدقمقن أن٤مس إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ، طمٓم٤ٌمً  ومٞمحٓمٌقا   قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 طمًٜمتلم َُمْرَُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي، سمٞمقهتؿ

 .اًمٕمِم٤مء صالة: يٕمٜمل شًمِمٝمده٤م

 أو إول اًم٘مًؿ ؾمقاء، اعمٜم٤موم٘ملم أوئلؽ ُمـ اعمتخٚمٗملم ه١مٓء يٙمقن أن يٛمٙمـ 

 ُم٤م»: ىم٤مل أنف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ صح وًمذًمؽ: أظمر اًم٘مًؿ

 .ٟمٕمؿش اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ أهنؿ إٓ، اجلامقم٦م صالة قمـ يتخٚمٗمقن اًمذيـ ٟمرى يمٜم٤م

 ٕن جر؟اًمٗم صالة َيِْمٝمدون احلدي٨م هذا سمدًٓم٦م يم٤مٟمقا  هؾ: إذاً : مداخؾة

 اًمٗمجر؟ صالة حَيُْيون اعمٜم٤موم٘ملم أن صم٧ٌم أو اعمٜم٤موم٘مقن يم٤من هؾ: هٜم٤م اًم١ًمال

ْٛم٧م ًم٘مد»: احلدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘مل -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- أفمـ أن٤م: الشقخ  هق شمَهَ

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ أن: وذاك هذا سملم ومرىم٤مً  هٜم٤مك شمرى وإٓ، ٟمٗمًف احلدي٨م هذا ضمقاب

 أظمر؟ اًم٘مًؿ ُمـ أو إول اًم٘مًؿ ُمـ يٙمقٟمقا  يٛمٙمـ اجلامقم٦م صالة قمـ يتخٚمٗمقن

 .اًمّمالة حييوا يٙمقٟمقا  مل، إذاً : مداخؾة

 اجلامقم٦م؟ صالة حييون يٙمقٟمقا  مل: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة
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 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اًمٗمجر صالة وأمهٝم٤م: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 ُمٗمٝمقم، سم٤مًمٜمٗم٤مق اًمٗمجر صالة ُمٕمٜم٤م حيي ؿمخص قمغم ٟمحٙمؿ ٓ: إذاً : مداخؾة

 اعمخ٤مًمٗم٦م؟

 آي٦م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام، يمثػمة اًمٜمٗم٤مق ومروع ٕن: ي٘م٤مل ُم٤م هذا، ٓ: الشقخ

ث إذا: صمالث اعمٜم٤مومؼ  ًمف ٟم٘مقل ُم٤م، شظم٤من اؤمتـ وإذا، أظمٚمػ وقمد وإذا، يمذب طَمدَّ

 قمٚمٞمف هق ىم٤مل ُم٤م ومٞمف ومٞم٘م٤مل، أظمرى طمٞمثٞم٤مت ومٞمف يٙمقن ىمد ًمٙمـ، احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ ُمٜم٤مومؼ

 .اًمًالم

  ش11: 11: 79/ 731/ واًمٜمقر اهلدى»

 وقتفا عـ الػجر صالة يمخر دـ كصقحة

ٜم٤م اإلٟم٤ًمن: الشقخ ر، ؿمؽ ٓ شم٘مقيؿ أطمًـ ذم ظمٚم٘مف وضمؾ قمز َرسمُّ  طم٤مضم٦مً  ًمف وىَمدَّ

 اًمراطم٦م ُمـ ؾم٤مقم٤مت إمم حيت٤مج إٟم٤ًمن ويمؾ، اًمٜمقم إمم، راطم٦م إمم، ذاب إمم ـمٕم٤مم إمم

 اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد ؾمٝمر وم٢مذا، أيمثر ؾم٤مقم٤مت إمم حيت٤مج وىمد ؿم٤مسم٤مً  يم٤من إذا ظم٤مص٦م، سم٤مًمٜمقم

 .اًمٗمجر صالة وشمرك اًمًٝمر قمغم ومٞمٕمقدمه٤م، ؾم٤مقمتلم

 اؾمتٞم٘مظ، ُمٌٙمراً  ٟمؿ، وٟمقُمؽ راطمتؽ ؾم٤مقم٤مت َٟمٔمِّؿ، طمٞم٤مشمؽ َٟمٔمِّؿ: ًمف أىمقل وم٠من٤م

 ـمٚمقع سمٕمد وًمٞمس وىمتٝم٤م ذم أوًٓ ، اًمٗمجر صالة شُمَّمكمِّ  أن ًمؽ يتٞمن طمٞمٜمئذٍ ، ُمٌٙمراً 

 .اًمِمٛمس

 ذم شم٘مدم يمام، اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم اًمِم٠من هق يمام اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع شمّمٚمٞمٝم٤م: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .إول اجلقاب

 ذم إٓ هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ُيَّمٚمِّٞمٝم٤م اًمتل اًمّمالة هذه: ًمف ٟم٘مقل صمؿ
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ٌع إذا، واطمدة طم٤مًم٦م ، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد واؾمتٞم٘مظ، اًمٜمقم همٚمٌف صمؿ ُمٌٙمراً  وٟم٤مم اًمًٜم٦م اشمَّ

 .ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، يذيمره٤م طملم ومٚمُٞمَّمٚمِّٝم٤م

، ًمف قمذراً  ذًمؽ ومٞمٕمتؼم، اًمنمع ظمالف قمغم طمٞم٤مشمف وجيٕمؾ، طمٞم٤مشمف ٟمٛمط ُيَٖمػمِّ  أن أُم٤م

 .أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م واهلل: وي٘مقل، اًمٜمٝم٤مر ٟمّمػ ذم وي٘مقم يًٝمر.. اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ذم يٜم٤مم

 .وهٙمذا.. اًمٚمٞمؾ آظمر ذم شم٘مقم أن شمًتٓمٞمع، اًمٚمٞمؾ أول ذم ٟمؿ أظمل ي٤م: ًمف ٟم٘مقل

 اًمنمع ذم هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ، ساًمِمٛم ـمٚمقع سمٕمد وأبداً  دائامً  يّمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمّمالة ومٝمذه

 .أبداً 

 يم٤مومراً؟ اقمُتؼم أم إصمؿ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م وُم٤م اًمّمالة هذه دمزئ هؾ

 سمٕمد وأبداً  دائامً  اًمٗمجر صالة سم٠مدائف ذُمُتف شمؼمأ  ٓ: أي، دمزيف ٓ اًمّمالة هذه: أىمقل

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرهت٤م اًمتل احل٤مًم٦م ذم إٓ، اًمِمٛمس ـمٚمقع

 سمٕمد إٓ اؾمتٞم٘مظ وُم٤م اًمٜمقم هَمَٚمٌف ذاوم٢م، اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد يٜم٤مم أنف ذًمؽ وظمالص٦م

 .ًمٚمٜم٤مئؿ ُم١ماظمذة ومال، اًمِمٛمس ـمٚمقع

 .اًمّمالة هذه دمزيف وٓ جيقز ُم٤م اًم٤ًمسمؼ ُمٜمٝمجف ذم ئمؾ أن ًمٙمـ

 وم٘مط؟ ُم٘مٍم أم يم٤مومراً  يٕمتؼم أنف أم

 ووٛمػمه، وىمتٝم٤م ذم يمؾ اًمّمالة هذه سمنمقمٞم٦م ُمٕمؽموم٤مً  يم٤من إذا يم٤مومراً  يٕمتؼم ٓ: أىمقل

 ..يم٤مومراً  يٕمتؼم ٓ ومٝمذا، شم٘مّمػمه غمقم ي١مٟمٌف اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام

 .اعمٜمٝم٩م سمخالف: مداخؾة

 .اعمٜمٝم٩م سمخالف: الشقخ

 ومٝمؾ احل٩م ومريْم٦م أدى: وأظمػماً ، اًمت٘مّمػم أؿمد ُم٘مٍماً  يٕمتؼم وإٟمام يم٤مومراً  يٕمتؼم ٓ

 صحٞمح٦م؟ شمٕمتؼم

، صحٞمح٦م ومٝمل وسم٠مريم٤مهن٤م سمنموـمٝم٤م احل٩م ومريْم٦م أدى ىمد يم٤من إذا: ٟم٘مقل
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 واوح؟

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 ش 11: 11: 41/ 714/ ًمٜمقروا اهلدى» 

 ش 11: 11: 31/ 714/ واًمٜمقر اهلدى»

 



 

 

 وأحكاوّا الظّس صالة
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 وآخره الظفر وقت أول

 وهذا. اًمٕمٍم وىم٧م يدظمؾ طملم وىمتٝم٤م وآظمر اًمِمٛمس شمزول طملم اًمٔمٝمر صالة أول

 وإن، وآظمرا  أوٓ ًمٚمّمالة إن»: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض هريرة ٕيب طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م

 وإن، اًمٕمٍم وىم٧م يدظمؾ طملم وىمتٝم٤م وآظمر، اًمِمٛمس شمزول طملم اًمٔمٝمر صالة وىم٧م أول

 وإن، اًمِمٛمس شمّمٗمر طملم وىمتٝم٤م آظمر وإن، وىمتٝم٤م يدظمؾ طملم اًمٕمٍم صالة وىم٧م أول

 أول وإن، إومؼ يٖمٞم٥م طملم وىمتٝم٤م آظمر وإن، اًمِمٛمس شمٖمرب طملم اعمٖمرب وىم٧م أول

 أول وإن، ٚمٞمؾاًم يٜمتّمػ طملم وىمتٝم٤م آظمر وإن، إومؼ يٖمٞم٥م طملم أظمرة اًمٕمِم٤مء وىم٧م

 ش.اًمِمٛمس شمٓمٚمع طملم وىمتٝم٤م آظمر وإن، اًمٗمجر يٓمٚمع طملم اًمٗمجر وىم٧م

 واًمدارىمٓمٜملش 93 و 89/ 1» واًمٓمح٤مويش 487 - 483/ 1» اًمؽمُمذي أظمرضمف

/ 3ش »اعمحغم» ذم طمزم واسمـش 434/ 4» وأمحدش 376 - 371/ 1» واًمٌٞمٝم٘ملش 97»

 ؾمٜمد وهذا فقمٜم ص٤مًمح أيب قمـ إقمٛمش قمـ ومْمٞمؾ سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿش 168

 سم٠من وهمػمه اًمٌخ٤مري أقمٚمف وىمد طمزم اسمـ صححف وىمد اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح

 ُمـ ؿم٤مهدا ًمف أن ؾمٞمام وٓ وم٠مص٤مب وهمػمه طمزم اسمـ ذًمؽ ورد ُمرؾمؾ أنف اًمّمقاب

 : ىم٤مل أنف اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 مل ُم٤م اًمٗمجر صالة وىم٧م»: وم٘م٤مل اًمّمٚمقات وىم٧م قمـ ط اهلل رؾمقل ؾمئؾ

 ُم٤م اًمًامء سمٓمـ قمـ اًمِمٛمس زاًم٧م إذا اًمٔمٝمر صالة ووىم٧م، إول ٛمساًمِم ىمرن يٓمٚمع

، إول ىمرهن٤م ويً٘مط اًمِمٛمس شمّمٗمر مل ُم٤م اًمٕمٍم صالة ووىم٧م، اًمٕمٍم حيي مل

 اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م، اًمِمٗمؼ يً٘مط مل ُم٤م اًمِمٛمس هم٤مسم٧م إذا اعمٖمرب صالة ووىم٧م

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم

ش 91 - 91» نوش 67/ 1» داود وأبق ًمف واًمٚمٗمظش 111/ 4» ُمًٚمؿ رواه

 أجقب أيب قمـ ىمت٤مدة قمـش 443 و 413 و 411/ 4» وأمحدش 93 و 91» واًمٓمح٤موي

 ش.497» واًمٓمٞم٤مًمزش 166/ 3» طمزم اسمـ ورواه. قمٜمف

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 احلر يف الظفر صالة تلخر اشتحباب

 إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ: احلر ذم شم٠مظمػمه٤م ويًتح٥م

 ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌٞمد أظمؼمٟم٤م: ش87» ن. قمجؾ اًمؼمد يم٤من وإذا سم٤مًمّمالة ردأب احلر يم٤من

: ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ظمٚمدة أبق ديٜم٤مر سمـ ظم٤مًمد صمٜم٤م: ىم٤مل ه٤مؿمؿ سمٜمل ُمقمم ؾمٕمٞمد أبق صمٜم٤م: ىم٤مل

 .اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا. سمف ُم٤مًمؽ سمـ أنس

 ُمـ احلر ؿمدة وم٢من سم٤مًمّمالة وم٠مبردوا احلر اؿمتد إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

 .وإؾمح٤مق وأمحد اعم٤ٌمرك اسمـ ىمقل وهقش. اجلامقم٦م» شضمٝمٜمؿ ومٞمح

 ذم ذر أيب حلدي٨م ُمٜمف اًم٘مري٥م أو قمٜمف اًمٌٕمٞمد اعمًجد ىمّمد عمـ ذًمؽ وؾمقاء -

 ش. 496» اًمؽمُمذي اٟمٔمر. ُمتٛمٕمقن وهؿ اًمًٗمر ذم اإلسمراد

 ش[.1/17»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

ـبل صالة بني اجلؿع  هبا دباإلبرا أمره وبني باهلاجرة الظفر ملسو هيلع هللا ىلص ال

 سم٤مًمّمالة أبردوا: ًمٜم٤م وم٘م٤مل سم٤مهل٤مضمرة اًمٔمٝمر صالة ط اهلل رؾمقل ُمع ٟمّمكم يمٜم٤م»

 .اًمًٞم٤مق هبذا وٕمٞمػ. شضمٝمٜمؿ ومٞمح ُمـ احلر ؿمدة وم٢من

، قمٜمدي طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م أن: اًم٘مقل وظمالص٦م: ]قال اإلمام[

 ٜمٔمرسم٤مًم هق إٟمام قمٚمٞمف اًمٙمالم إن صمؿ. ًمف ُمٕمتؼم ؿم٤مهد وضمقد وقمدم، سمف اًمْمٕمٞمػ ًمتٗمرد

.. أبردوا: سم٘مقًمف ُمٜمًقخ سم٤مهل٤مضمرة ط صالشمف أن قمغم يدل اًمذي اًمًٞم٤مق هبذا ًمقروده

 شمٌلم وم٢مذا اًمٜمًخ قمغم وهمػمه اًمٓمح٤موي اطمت٩م وسمف، ذًمؽ قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر وهق

 شمْمٛمـ أنف وهل أظمرى ٟمٔمرة احلدي٨م إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا وأُم٤م، سمف آطمتج٤مج ؾم٘مط وٕمٗمف

دسم وأُمره، سم٤مهل٤مضمرة ط صالشمف: اصمٜملم أُمريـ  اًمًٞم٤مق هبذا سمٞمٜمٝمام ٟمرسمط أن دون، ٤مإلسمرا

 إًمٞمف ٟمٔمرٟم٤م إذا أىمقل. سم٤مًمٜمًخ اًم٘مقل إمم ويْمٓمرٟم٤م إُمريـ أي ومٕمؾ ُمـ يٛمٜمع اًمذي

 يم٤من»: ىم٤مل ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ورد وم٘مد إول إُمر أُم٤م، صحٞمح وم٤محلدي٨م اًمٜمٔمرة هذه

ش 119/  4» وُمًٚمؿش 33/  4» اًمٌخ٤مري أظمرضمف. شسم٤مهل٤مضمرة اًمٔمٝمر يّمكم ط اًمٜمٌل
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 أيب قمـ ـمرق ُمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم»ذم ورد وم٘مد. سم٤مإلسمراد إُمر وأُم٤م. همػممه٤مو

 ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وم٘مد، هذا قمرف وم٢مذا، قمٛمر واسمـ، أجْم٤م ؾمٕمٞمد أيب وقمـ هريرة

 قمروم٧م وىمد، ُمٜمًقخ إول أن إٓ وهمػمه اًمٓمح٤موي ومذه٥م، إُمريـ سملم اجلٛمع

د إُمر أن إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م، دًمٞمٚمف وٕمػ  اًمتٕمجٞمؾ ومٞمجقز، اؾمتح٤ٌمب ُمرأ سم٤مإلسمرا

د، سمف ، اعمٜمٗمرد دون سم٤مجلامقم٦م ذًمؽ ختّمٞمص إمم إئٛم٦م سمٕمض وذه٥م، أومْمؾ واإلسمرا

 يمـ ذم يٛمِمقن يم٤مٟمقا  أو، ُمتٛمٕملم ومٚمقيم٤مٟمقا ، سمٕمد ُمـ ُمًجدا يٜمت٤مسمقن يم٤مٟمقا  إذا وسمام

 وٓ، ومج٤مقم٦م مج٤مقم٦م سملم ومرق ٓ وأنف، اًمتًقي٦م واحلؼ، اًمتٕمجٞمؾ طم٘مٝمؿ ذم وم٤مٕومْمؾ

 قمٜمف يت٥ًٌم اًمذي سم٤محلر اًمت٠مذي ٕن، اإلسمراد هلؿ يًتح٥م وم٤مًمٙمؾ، اًمٗمرد لموسم سمٞمٜمٝمام

 وأُم٤مش. 461/  1» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام وهمػمه اعمٜمٗمرد ومٞمف يًتقي، اخلِمقع ذه٤مب

 ومٞمح ُمـ احلر ؿمدة وم٢من»ىمقًمف ذم اًمتٕمٚمٞمؾ ُمـ اًمٔم٤مهر ومٝمق، احل٤مر سم٤مًمٌٚمد ذًمؽ ختّمٞمص

 اؿمتد إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من»: ىم٤مل أنس طمدي٨م ط ومٕمٚمف ُمـ ًمف ويِمٝمد. شضمٝمٜمؿ

 إدب»ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف. شسم٤مًمّمالة أبرد احلر اؿمتد وإذا، سم٤مًمّمالة سمٙمر اًمؼمد

 ُمـ ؿم٤مهد قمٜمده وًمف، ش111/  1» واًمٓمح٤مويش 87/  1» واًمٜم٤ًمئلش 1164»شاعمٗمرد

 ختري٩م ذمش اًمتٚمخٞمص»ذم احل٤مومظ ىم٤مل: ششمٜمٌٞمف. »طمًـ سمًٜمد ُمًٕمقد أيب طمدي٨م

 ط اهلل رؾمقل ُمـ إُمريـ آظمر ويم٤من: اللًمٚمخ رواي٦م وذم»: اعمٖمػمة طمدي٨م

 إًمٞمف يٕمزوه أن دونش 461/  1»شإوـم٤مر ٟمٞمؾ»ذم اًمِمقيم٤مين قمٜمف هذا وشمٚم٘مك. شاإلسمراد

 اعمِم٤مر ىمٌؾ اًمتل اًمّمٗمح٦م ذم ىمقًمف ذًمؽ قمغم سمٜمك صمؿ! قم٤مدشمف ُمـ قمٚمٞمف اًمٖم٤مًم٥م هق يمام

 .شاًمٜمًخ قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م أقمٔمؿ ُمـ اخلالل ومرواي٦م»: إًمٞمٝم٤م

 هذا ذم ذيمره ؾمٌؼ ومٞمام اخلالل قمـ اًمٕمراىمل احل٤مومظ ٟم٘مٚمف مم٤م ٤مهراًمٔم ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 أمحد اإلُم٤مم ىمقل ُمـ هل وإٟمام، اعمٖمػمة طمدي٨م ُمـ ًمٞم٧ًم اًمرواي٦م هذه أن اًمٌح٨م

 قمـ اخلالل وٟم٘مؾ»: وم٘م٤ملش 13/  4»شاًمٗمتح»ذم احل٤مومظ هبذا سح وىمد، اهلل رمحف

 اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل ويمذا. شط اهلل رؾمقل ُمـ إُمريـ آظمر هذا: ىم٤مل أنف أمحد

  .أجْم٤مً  ًمٚمح٤مومظ يٕمزوه أن دونش 781/  4»شاًمٕمدة»ذم

 ش.361-367/ 4»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 وقت الظفر بني الشتاء والصقػ

اًمٔمٝمر ذم اًمّمٞمػ صمالصم٦م  طيم٤من ىمدر صالة رؾمقل اهلل : ىم٤مل، وقمـ اسمـ ُمًٕمقد

رواه أبق داود  .وذم اًمِمت٤مء مخ٦ًم أىمدام إمم ؾمٌٕم٦م أىمدام، أىمدام إمم مخ٦ًم أىمدام

 .ًمٜم٤ًمئلوا

أي ىمدر شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ اًمزوال ُم٤م ئمٝمر : ىم٤مل إًم٤ٌمين ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم هذا احلدي٨م

ومٞمٕمتؼم ، أي يّمػم يمؾ فمؾ إٟم٤ًمن صمالصم٦م أىمدام ُمـ أىمداُمف، ومٞمف ىمدر صمالصم٦م أىمدام ًمٚمٔمؾ

أن يٌٚمغ ُمٛمقع اًمٔمؾ إصكم واًمزائد هذا : واعمراد، ىمدم يمؾ إٟم٤ًمن سم٤مًمٜمٔمر إمم فمٚمف

ومٝمذا ىمد يٙمقن ، ويٕمتؼم إصكم ؾمقى ذًمؽ، ائد هذا اًم٘مدرٓ أن يّمػم اًمز، اعمٌٚمغ

، وىمد يٙمقن ًمزي٤مدة اًمٔمؾ اًمزائد سم٥ًٌم اإلسمراد، ًمزي٤مدة اًمٔمؾ إصكم يمام ذم أج٤مم اًمِمت٤مء

 يمذا طم٘م٘مف اًمًٜمدي قمغم اًمٜم٤ًمئل.، يمام ذم أج٤مم اًمّمٞمػ

 ش1/187اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»

 



 

 

 وأحكاوّا العصس صالة
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 هوآخر العن وقت أول
 اًمٜمٌل أن»: ضم٤مسمر قمـ: ُمثٚمف رء يمؾ فمؾ يّمػم طملم اًمٕمٍم صالة وىم٧م وأول

 ضم٤مءه صمؿ، اًمِمٛمس زاًم٧م طملم اًمٔمٝمر ومّمغم ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل ضمؼميؾ ضم٤مءه ط

 ص٤مر: ىم٤مل أو، ُمثٚمف رء يمؾ فمؾ ص٤مر طملم اًمٕمٍم ومّمغم: ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل اًمٕمٍم

 ضم٤مءه صمؿ ،اًمِمٛمس وضم٧ٌم طملم ومّمغم، ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل اعمٖمرب ضم٤مءه صمؿ، ُمثٚمف فمٚمف

، ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل اًمٗمجر ضم٤مءه صمؿ، اًمِمٗمؼ هم٤مب طملم ومّمغم، ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل اًمٕمِم٤مء

 ىمؿ: وم٘م٤مل ًمٚمٔمٝمر اًمٖمد ُمـ ضم٤مءه صمؿ، اًمٗمجر ؾمٓمع طملم: ىم٤مل أو اًمٗمجر سمرق طملم ومّمغم

 ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل ًمٚمٕمٍم ضم٤مءه صمؿ، ُمثٚمف رء يمؾ فمؾ ص٤مر طملم اًمٔمٝمر ومّمغم ومّمٚمف

 وىمت٤مش اعمٖمرب» ًمٚمٛمٖمرب ضم٤مءه صمؿ ،ُمثٚمٞمف رء يمؾ فمؾ ص٤مر طملم اًمٕمٍم ومّمغم

 صمٚم٨م: ىم٤مل أو اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ذه٥م طملمش اًمٕمِم٤مء» ًمٚمٕمِم٤مء ضم٤مءه صمؿ، قمٜمف يزل مل واطمدا

، اًمٗمجر ومّمغم ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل ضمدا أؾمٗمر طملم ًمٚمٗمجر ضم٤مءه صمؿ، اًمٕمِم٤مء ومّمغم اًمٚمٞمؾ

 [.صحٞمحش ]وىم٧م هذيـ سملم ُم٤م: ىم٤مل صمؿ

 ش.91» ٓمح٤موياًم ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب ورواي٦م اجلٛمٝمقر ُمذه٥م هق اًم٘مقل وهذا

 هريرة أيب طمدي٨م ذم يمام إول ىمرهن٤م ويً٘مط اًمِمٛمس شمّمٗمر طملم وىمتٝم٤م وآظمر

 أدرك ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ قمغم يدل وح٤م اًم٤ًمسم٘ملم قمٛمرو واسمـ

 وهقش قمٚمٞمف ُمتٗمؼ» شاًمٕمٍم أدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٖمرب أن ىمٌؾ اًمٕمٍم ُمـ ريمٕم٦م

 يقؾمػ وأبق طمٜمٞمٗم٦م أبق سمذًمؽ ٤ملىم وممـش 467/ 4ش »اًمٜمٞمؾ» ذم يمام اجلٛمٝمقر ُمذه٥م

 أبق وىم٤مل: اًمِمقيم٤مين ىمقل وأُم٤مش. 91» اًمٓمح٤موي ذم يمام اًمف رمحٝمؿ احلًـ سمـ وحمٛمد

 .طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ رواي٦م ومٚمٕمٚمف آصٗمرار آظمره: طمٜمٞمٗم٦م

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمٕمذر إٓ اًمٖمروب ىمٌؾ آصٗمرار إمم شم٠مظمػمه٤م جيقز ٓ وًمٙمـ

 ىمرين سملم يم٤مٟم٧م إذا طمتك اًمِمٛمس يرىم٥م جيٚمس اعمٜم٤مومؼ صالة شمٚمؽ»: واًمًالم

 واسمـ اًمٌخ٤مري إٓ اجلامقم٦م رواه» شىمٚمٞمال إٓ اهلل يذيمر ٓ أرسمٕم٤م ومٜم٘مره٤م ىم٤مم اًمِمٞمٓم٤من

 اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد قمـ شم٠مظمػمه٤م سمٙمراه٦م اًم٘مقلش 311» اًمؽمُمذي ٟم٘مؾ وىمدش ُم٤مضمف

 ش.167/ 3» طمزم اسمـ ىمقل وهق. وإؾمح٤مق وأمحد واًمِم٤مومٕمل

 ش[.1/17»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 القشطك الصالة هل العن ةصال

 اهلل ُمأل»: إطمزاب يقم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل. اًمقؾمٓمك اًمّمالة[ اًمٕمٍم أي] وهل

 ُمتٗمؼ» شاًمِمٛمس هم٤مسم٧م طمتك اًمقؾمٓمك اًمّمالة قمـ ؿمٖمٚمقٟم٤م يمام ٟم٤مرا وسمٞمقهتؿ ىمٌقرهؿ

 وذمش. اًمٕمٍم صالة اًمقؾمٓمك اًمّمالة قمـ ؿمٖمٚمقٟم٤م»: داود وأيب وأمحد وعمًٚمؿش. قمٚمٞمف

 ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمامء أيمثر ىمقل وهق، صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمٕمٜم٤مه

  ش.374/ 1» اًمؽمُمذي ىم٤مًمف. وهمػمهؿ

 ش[.1/19»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 العن وقت فضؾ

، إًمٞمٝمؿ يٜمُٔمرُ  وٓ، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل يٙمٚمٛمٝمؿ ٓ صمالصم٦مٌ »: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ٞمٝمؿ وٓ ، اًمًٌٞمؾ اسمـ ُمـ يٛمٜمٕمف: سم٤مًمٗمالة ُم٤مء ومْمؾِ  قمغم رضمؾ: أخٞمؿ قمذاب وهلؿ، يزيمِّ

، ومّمّدىمف، ويمذا سمٙمذا ٕظََمَذه٤م: سم٤مهلل ًمف ومحٚمػ، اًمٕمٍم سمٕمد سمًٚمٕم٦م رضمالً  سم٤ميع ورضمؾ

 وإن، ورم ُمٜمٝم٤م أقمٓم٤مه وم٢من: ًمدٟمٞم٤م إٓ ُي٤ٌميُٕمفُ  ٓ: إُم٤مُم٤مً  سم٤ميع ورضمٌؾ ، ذًمؽ همػم قمغم وهق

 : [اإلُم٤مم ىم٤مل] .شَيِػ  مل ُمٜمٝم٤م يٕمٓمف مل

: ظمص إٟمام: ىمٞمؾ»: ش11/173» شاًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي اإلُم٤مم ىم٤مل: شوم٤مئدة»

: وم٘م٤مل، اًمقىم٧م هذا ؿم٠من قمٔمؿ ىمد وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ٕن: سم٤مًمذيمر شاًمٕمٍم سمٕمد»

اَلِة اًْمُقؾْمَٓمك▬ َٚمَقاِت َواًمّمَّ  ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ومروي:  [438: اًمٌ٘مرة] ♂طَم٤مومُِٔمقا قَمغَم اًمّمَّ

، واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ُمالئٙم٦م ومٞمٝم٤م وجيتٛمع، اًمٕمٍم صالة اًمقؾمٓمك اًمّمالة أن اًمّمح٤مسم٦م

 هذا طمرُم٦م شمٕمٔمٞمؿ ي١ميمد ومم٤م .اًمٜمٝم٤مر أول ُمـ اًمٕمٌد ايمتًٌٝم٤م اًمتل إقمامل ٞمٝم٤موم وشمرومع

اَمِن سم٤ِمّلل▬: شمٕم٤مممو ؾمٌح٤مٟمف اهلل ىمقل: اًمقىم٧م ًِ اَلِة وَمٞمُْ٘م ـْ سَمْٕمِد اًمّمَّ قهَناَُم ُِم ًُ : اح٤مئدة] ♂حَتٌِْ

 .اًمٕمٍم صالة سمف أراد: ىمٞمؾ [116

 ش.1637/ 7/3»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 العن صالة ترك ـد بف ادتقعد العؿؾ حبقط

 صالة شمرك ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اهلل رؾمقل طمدي٨م قمـ ٟم٠ًمل: السمال

 ؟شقمٛمٚمف طمٌط وم٘مد اًمٕمٍم

: يمثػماً  ومٞمف اظمتٚمٗمقا  احلدي٨م هذا ذم اًمٕمٛمؾ طمٌقط شمٗمًػم سمس، ٟمٕمؿ: الشقخ

 .ىمقل قمغم ىمقلٍ  ًمؽمضمٞمح وضمفٌ  ًمٜم٤م يٌدو ٓ أنف سمحٞم٨م

ـّ  ذم دظمؾ أن ُمٜمذ قَمِٛمَٚمف ص٤مًمح قمٛمؾ ًمٙمؾ ؿم٤مُمؾ هق هؾ: سمٛمٕمٜمك  ، اًمتٙمٚمٞمػ ؾِم

 .سم٤محل٘مٞم٘م٦م أقمٚمؿ واهلل، اًمٞمقم ذًمؽ ذم قمٛمٚمف طمٌط أم

 ش11: 17: 11/ 739/ واًمٜمقر اهلدى»





 

 

 وأحكاوّا املغسب صالة
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 ادغرب وقت وآخر أول 

 وهق اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م طملم وىمتٝم٤م وآظمر اًمِمٛمس شمٖمرب طملم اعمٖمرب وىم٧م وأول

 .اًمٗمّمؾ أول ذم شم٘مدُم٤م وىمد أجْم٤م قمٛمرو اسمـ وطمدي٨م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م

 أنف إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذه٥م وم٘مد ومٞمف خمتٚمػ وأظمر قمٚمٞمف ُمتٗمؼ إول واحلٙمؿ

 اعمت٘مدم اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ طمدي٨م إمم وذهٌقا ، واطمد وىم٧م إٓ اعمٖمرب ًمّمالة ًمٞمس

 اسمـ ىمقل وهق. واطمدا وىمت٤م اًمِمٛمس وضم٧ٌم طملم اًمٞمقُملم ذم اعمٖمرب صغم أنف وومٞمف

 .واًمِم٤مومٕمل اعم٤ٌمرك

 وهق، اًمِمٗمؼ ذه٤مب إمم اعمٖمرب وىم٧م اُمتداد شم٘متيض اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ًمٙمـ

 اًمٜمقوي واظمت٤مره اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ مجع وصححف. واجلديد اًم٘مديؿ ذم ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقل

 يدل إٟمام ضمؼميؾ وطمدي٨مش. 33 - 49/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم يمالُمف ومراضمع ًمف واٟمتٍم

 .اًمٕمٍم صالة صسمخّمق ذًمؽ قمغم أجْم٤م هق دل يمام واإلظمتٞم٤مر اًمٗمْمٞمٚم٦م وىم٧م قمغم

 صمقر يً٘مط مل ُم٤م اعمٖمرب ووىم٧م»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف احلٛمرة هق واًمِمٗمؼ

 قمٜمد وهق اعمت٘مدم قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ُمـ رواي٦م ذمش 117/ 4» ُمًٚمؿ أظمرضمف. شاًمِمٗمؼ

ش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل. صمقراٟمف أي صمقر سمٛمٕمٜمك وهق. اًمِمٗمؼ ومقر: سمٚمٗمظ داود أيب

ش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه وىمدش ٞمضإب ٓ إمحر صٗم٦م وهذه»: ش36/ 3»

 قمـ -اًمقاؾمٓمل هق- يزيد سمـ حمٛمد صمٜم٤م: ظم٤مًمد سمـ قمامر صمٜم٤م: وم٘م٤مل سمذًمؽ ُمٍمطم٤م

 : رومٕمف قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ أجقب أيب قمـ ىمت٤مضم٦م قمـ ؿمٕم٦ٌم

 ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا احلدي٨م....ش اًمِمٗمؼ محرة شمذه٥م أن إمم اعمٖمرب صالة وىم٧م»

 يزيد سمـ حمٛمد هب٤م شمٗمرد اًمٚمٗمٔم٦م هذه صح٧م إن: ؾم٤مىمف أن سمٕمد ىم٤مل ظمزيٛم٦م اسمـ أن إٓ

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل. اًمِمٗمؼ محرة ُمٙم٤من اًمِمٗمؼ ٟمقر: ومٞمف ؿمٕم٦ٌم أصح٤مب ىم٤مل وإٟمام

 صم٘م٦م»: شاًمت٘مري٥م ذم: وىم٤ملش صدوق يزيد سمـ حمٛمد: ىمٚم٧م»: ش48/ 3ش »اًمتٚمخٞمص»

 ش.قم٤مسمد صم٧ٌم

 ىمقل وهق اًمٚمٖم٦م وأهؾ اًمٗم٘مٝم٤مء مجٝمقر احلٛمرة اًمِمٗمؼ أن إمم ذه٥م وىمد
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ش إؾمامء هتذي٥م» ذم يمام قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل رواه وىمد ،اًمّم٤مطمٌلم

 اسمـ قم٤ٌمدة قمـ رواه صمؿ. وأقمٚمقه ُمرومققم٤مش 111» اًمدارىمٓمٜمل ورواهش 161/ 4»

 .ُمقىمقوم٤م هريرة أيب وقمـ ُمٕم٤م أوس سمـ وؿمداد اًمّم٤مُم٧م

د: اًمٚمٖم٦م وأهؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ وـم٤مئٗم٦م واعمزين طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل  سمٕمد وهق إبٞمض اعمرا

/ 3» طمزم اسمـ ذه٥م وإًمٞمفش. اًمراضمح هق وإول»: شُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤مل رإمح

 ش.197 - 194

 ش[.1/61»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الـجقم اصتباك قبؾ ادغرب بصالة ادبادرة اشتحباب

 ًم٘مقًمف اًمٜمجقم اؿمت٤ٌمك ىمٌؾ هب٤م واًمتٕمجٞمؾ اعمٖمرب صالة إمم اعم٤ٌمدرة ويًتح٥م

 : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 شمِمتٌؽ طمتك اعمٖمرب ي١مظمروا مل ُم٤م - اًمٗمٓمرة قمغم أو - سمخػم أُمتل شمزال ٓ»

 ش.اًمٜمجقم

 رىمؿ اًمٓمؼماين قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ُمٜمٝم٤م يمثػما  ذيمرت وىمد سمٓمرىمف صحٞمح طمدي٨م وهق

 .واًمذهٌل احل٤ميمؿ صححف وىمدش. 361»

 ش[.1/61»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادغرب قبؾ ركعتني صالة

 صالة[ وىمتٝم٤م دظمؾ اإذ اعمٖمرب سمّمالة اعم٤ٌمدرة اؾمتح٤ٌمب أي] ذًمؽ يٜم٤مذم وٓ

 يمؾ سملم»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل، وإىمرارا ىمقٓ ط قمٜمف ًمثٌقهتام اعمٖمرب ىمٌؾ اًمريمٕمتلم

 واسمـش اجلامقم٦مش. »ؿم٤مء عمـ»: اًمث٤مًمث٦م ذم ىم٤مل صمؿ شصالة أذاٟملم يمؾ سملم صالة أذاٟملم

 ش.46» ٟمٍم

ش ريمٕمتلم اعمٖمرب ىمٌؾ صٚمقا »: ىم٤مل صمؿ شريمٕمتلم اعمٖمرب ىمٌؾ صٚمقا »: رواي٦م وذم
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 ش.ىمط دن خ طمؿ. »ؾمٜم٦م اًمٜم٤مس يتخذه٤م أن يمراه٦م شؿم٤مء عمـ»: اًمث٤مًمث٦م ٜمدقم ىم٤مل صمؿ

 يٌتدرون ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ ٟم٤مس ىم٤مم أذن إذا اعم١مذن يم٤من: أنس وىم٤مل

 سملم يٙمـ مل اعمٖمرب ىمٌؾ ريمٕمتلم يّمٚمقن يمذًمؽ وهؿ اًمٜمٌل خيرج طمتك اًمًقاري

 ش.ٟمٍم اسمـ خ طمؿ» ىمٚمٞمؾ إٓ: رواي٦م وذم. رء واإلىم٤مُم٦م إذان

ٟم٤م يم٤من: ىم٤مل صالمه٤م؟ ط اهلل رؾمقل أيم٤من: ًمف وم٘مٞمؾ: ي٦مروا وذم  ٟمّمٚمٞمٝمام يرا

 ىمط طمؿ خ» قمٜمد قم٘م٦ٌم طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمفش 111: ىمط د م. »يٜمٝمٜم٤م ومل ي٠مُمرٟم٤م ومٚمؿ

 ش.ٟمٍم اسمـ

 قمـ ؿمٕمٞم٥م أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـش 414» وطمده داود أبق أظمرضمف ُم٤م وأُم٤م

 قمٝمد قمغم أطمدا رأج٧م ٤مُم: وم٘م٤مل اعمٖمرب ىمٌؾ اًمريمٕمتلم قمـ قمٛمر اسمـ ؾمئؾ: ىم٤مل ـم٤موس

 اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم أن قمٚمؿ وىمد - ٟم٤مومٞم٤م يمقٟمف ُمع ومٝمق. يّمٚمٞمٝمام ط اهلل رؾمقل

 سم٤معمِمٝمقر وًمٞمس ؿمٕمٞم٥م اؾمٛمف هذا ؿمٕمٞم٥م أب٤م وم٢من شم٘مدم ُم٤م اًمّمح٦م ذم ي٘م٤موم ٓ -

 قمغم ؾمٙم٧م وىمدش اًمت٘مري٥م» ذم ويمذا، شسمف سم٠مس ٓ»: زرقم٦م أبق ومٞمف ىم٤مل وىمد يمثػما 

 ذم وم٘م٤مل ااًمٜمقوي/  وأش 119ش »اًمدراي٦م» وذمش 8/ 7ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احلدي٨م

 .أقمٚمؿ واهللش. طمًـ إؾمٜم٤مده إن»: ش8/ 7ش »اعمجٛمقع»

/ 4» ي٘مقل سمف وم٢مذا طمزم ٓسمـش اعمحغم» إمم رضمٕم٧م شم٘مدم ُم٤م يمت٤مسم٦م سمٕمد إين صمؿ -

 : - هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذيمر وىمد -ش 417

 ش.هق ُمـ ٟمدري وٓ ؿمٕمٞم٥م أو ؿمٕمٞم٥م أيب قمـ ٕنف يّمح ٓ إٟمف»

 ش[.1/64»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 إلقف تتقق كػسف كاكت إذا الصالة عذ الَعشاء تؼديؿ

 إمم ذًمؽ أدى وًمق سمف يٌدأ أن ومٕمٚمٞمف إًمٞمف شمتقق ٟمٗمًف ويم٤مٟم٧م اًمٕمِم٤مء ووع إذا وأُم٤م

 : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمّمالة شم٠مظمػم

 ُمتٗمؼش »قمِم٤مئٙمؿ قمـ شمٕمجٚمقا  وٓ اعمٖمرب صالة ىمٌؾ سمف وم٤مسمدؤوا اًمٕمِم٤مء ىمدم إذا»
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 ش.قمٚمٞمف

 : اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل. صالة يمؾ ذم اًمِم٠من ويمذًمؽ

 : وىم٤مل. شسم٤مًمٕمِم٤مء وم٤مسمدؤوا اًمٕمِم٤مء وطمي اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»

 ش.مش »اًمٓمٕم٤مم سمحية صالة ٓ»

 ًمٞمًٛمع وإٟمف يٗمرغ طمتك ي٠متٞمٝم٤م ومال اًمّمالة وشم٘م٤مم اًمٓمٕم٤مم ًمف يقوع قمٛمر اسمـ ويم٤من

 .اإلُم٤مم ىمراءة

 : ًمًالموا اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ًمٚمّم٤مئؿ ذًمؽ ويت٠ميمد

 ش.قمٚمٞمف ُمتٗمؼ» شاًمٗمٓمر قمجٚمقا  ُم٤م سمخػم اًمٜم٤مس يزال ٓ»

 ش[.1/63»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 بالعشاء ادغرب تسؿقة جيقز ال

 : اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سم٤مًمٕمِم٤مء شمًٛمٞمتٝم٤م جيقز وٓ

 هل: شم٘مقل وإقمراب»: ىم٤مل شاعمٖمرب صالشمٙمؿ اؾمؿ قمغم إقمراب شمٖمٚمٌٜمٙمؿ ٓ»

 .شاًمٕمِم٤مء

 وأمحدش. اًمٕمِم٤مء: ًمٚمٛمٖمرب ي٘م٤مل أن يمره ُمـ سم٤مب :اًمّمالة» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ش.قمٚمٞمف ُمتٗمؼ»: ىم٤مل طمٞم٨م أجْم٤م عمًٚمؿش اعمٜمتت٘مك» ذم وقمزاهش. 11/ 1»

 ص٤مطم٥م اًمٌخ٤مري إمم قمزوه ذم اىمتٍم وىمد ُمًٚمؿ ذم هق ومٚمٞمس وهؿ وهق

 ش.49/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ويمذاش اعمِم٤مرق»

 إقمراب ًمٖم٦م إـمالق ٤مرإيمث قمـ اًمٜمٝمل ُمثٚمف وذم ومٞمف اعمراد يم٠من: اًمًٜمدي ىم٤مل

 سملم اًمنمقمل آؾمؿ إـمالق ومٞم٘مؾ اًمنمقمل آؾمؿ قمغم إقمراب ًمٖم٦م شمٖمٚم٥م سمحٞم٨م

 وهلذا، ىمٚم٦م قمغم اًمٕمِم٤مء اؾمؿ إـمالق يٜم٤مذم ومال، إقمراب اؾمؿ إـمالق ويٙمثر اًمٜم٤مس

 اًمٕمتٛم٦م اؾمؿ إـمالق ضم٤مء صمؿ اًمٕمِم٤مء قمغم اًمٕمتٛم٦م اؾمؿ إـمالق ذم اًمٜمٝمل هذا ُمثؾ ورد
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 . أقمٚمؿ واهلل، ىمٚم٦م قمغم اًمنمع ذم اًمٕمِم٤مء قمغم

 ش[.1/67»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادسوكة الســ مـ ادغرب بلذان التعجقؾ

 .شطمدرا اًمِمٛمس ُمع وم٤مطمدره٤م اعمٖمرب أذٟم٧م إذا»

 : [ىم٤مل صمؿ .اعمٖمرب سم٠مذان اًمتٕمجٞمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

: أي، شوم٤مطمدر»: شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ ىم٤مل. اعمٖمرب صالة: أي شوم٤مطمدره٤م»: ىمقًمف

 وٓ ويتٕمدى، اًمّمٕمقد ود احلدور ُمـ وهق، طمدرا حيدر وأذاٟمف ىمراءشمف ذم طمدر، عأه

 ضمٌؾ ذم داري وم٢من، قمامن وُمٜمٝم٤م، اًمِم٤مم سمالد ذم اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ وهذه: ىمٚم٧م. يتٕمدى

 سمٕمد ًمٚمٛمٖمرب ي١مذٟمقن وأؾمٛمٕمٝمؿ، وهمروهب٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمٞمٜمل أرى، ضم٤ٌمهل٤م ُمـ مهالن

 قمامن وؾمط ذم يم٤من قمٛمـ شمٖمرب اًمِمٛمس ٠منسم قمٚمام، دىم٤مئؼ قمنم سمٜمحق اًمِمٛمس همروب

 ىمٌؾ اًمٗمجر ًمّمالة ي١مذٟمقن وم٢مهنؿ ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم! قمٜم٤م شمٖمرب أن ىمٌؾ وودي٤مهن٤م

 .راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م. ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٜمحق وىمتٝم٤م دظمقل

 ش.311/ 1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

س دـ ادغرب صالة تلخر  ثقبف تـجه

 ذم يمٜم٧م إذا: ىمّمػم ي٘مقل يمام تٝم٤مووىم اعمٖمرب صالة شم٠مظمػم جيقز هؾ: مداخؾة

 .اًمٌٞم٧م إمم أصؾ طمتك همػمه٤م قمٜمدي وًمٞمس سمٜمج٤مؾم٦م صمٞم٤ميب شمٚمقصم٧م وىمد اًمؼم

 ُمتك؟ أو اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اًمٌٞم٧م أصؾ طمتك: اًم١ًمال أفمـ ًمٙمـ، ٓ: الشقخ

 ٓ ًمٚمٜمج٤مؾم٦م طم٤مُمؾ وهق اًمّمالة أن ؿمؽ ٓ! اًمتقوٞمح ُمـ رء إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م

رْ  ٞم٤َمسَمَؽ َوصمِ ▬: شمٕم٤ممم ًم٘مقل دمقز وٓ شمّمح  ووع ذم اإلٟم٤ًمن يم٤من وم٢مذا [7: اعمدصمر] ♂وَمَٓمٝمِّ

 ُمـ يتٛمٙمـ ٓ اًمذي اًمٜمجس اًمثقب هؾ: يت٠مُمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل صمٞم٤مسمف يٓمٝمر أن يًتٓمٞمع ٓ

 اًمثٞم٤مب وشمٙمٗمٞمؽ دقمف: ًمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ احل٤مًم٦م هذ ومٗمل داظمكم صمقب ُمثالً  هق همًٚمف
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 ُمـ يتٛمٙمـ ومل الً ُمث اًمنوال هق اعمتٜمجس يم٤مًم٘مٛمٞمص أو ُمثالً  يم٤مًمٕم٤ٌمءة أظمرى إن

 ٓ يم٤مٟمقا  ىمديامً  أهنؿ وسمخ٤مص٦م اًمٓمقيؾ سم٤مًم٘مٛمٞمص وصؾ هواًمؽ اظمٚمع ًمف ومٞم٘م٤مل همًٚمف

ويؾ يٚمًٌقن  اًمٓمقيؾ اًم٘مٛمٞمص هذا سمٚمٌس يٙمتٗمقن يم٤مٟمقا  وإٟمام، اًمٜم٤ًمء طمتك اًمنا

 هق ًمٖم٦م وهق، ذًمؽ ٟمحق أو اًمدؿمداؿم٦م أو سم٤مجلالسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم يًٛمك اًمذي

 أن وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمر ٓ ًمٙمل خمرج ومٝمذا، ي٘مٍم وىمد يٓمقل وم٘مد، اًم٘مٛمٞمص

 .أظمر سم٤مًمثقب ويّمكم اًمٜمجس اًمثقب خيٚمع

 ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  قم٤مري٤مً  إٓ يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ أنف اًمّمقرة ووٞم٘مٜم٤م ومروٜم٤م إذا أُم٤م

 ومٝمذا اًمثقب همًؾ أضمؾ ُمـ وىمتٝم٤م ظمروج ىمٌؾ ُم٤م إمم سم٤مًمّمالة شمت٠مظمر أن أُمٙمٜمؽ إذا: ًمف

 سمٕمد شمّمغم ٓ أهن٤م سمحٞم٨م وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة إظمراج ذًمؽ ُمـ ًمزم إذا أُم٤م، اعمخرج هق

 آؾمتٓم٤مقم٦م ُمـ صقرة ذيمرٟم٤م وىمد، يًتٓمٞمع ُم٤م سمحدود يّمكم ومحٞمٜمئذٍ  وىمتٝم٤م ظمروج

 أن سملم إُمر ودار اًمقاطمد اًمثقب هذا إٓ ًمف ًمٞمس يم٤من وم٢مذا، اًمٜمجس اًمثقب ظمٚمع وهق

: لي٘م٤م ومٝمٜم٤م ٟمجس سمثقب وًمٙمـ اًمٕمقرة ُمًتقر يّمكم أن وسملم اًمٕمقرة ُمٙمِمقف يّمكم

 أو ضمرُم٤مً  أظمػ اًمٜمجس سم٤مًمثقب صؾ: ًمف ومٜم٘مقل إيمؼم اًمنم قمغم إصٖمر اًمنم ي٘مدم

 اًمّمالة إظمراج ظمِمٞم٦م طم٤مًم٦م ذم، اًمٕمقرة ؾمؽم قمـ قم٤مري٤مً  شمّمكم أن ُمـ ىم٤ٌمطم٦مً  أو ظمٓم٠مً 

 سمٕمذر إٓ ي٘مْمٞمٝم٤م أن ًمٚمٛمٙمٚمػ يٛمٙمـ مل وىمتٝم٤م قمـ ظمرضم٧م إذا اًمّمالة ٕن: وىمتٝم٤م قمـ

 ٟمز ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٜمًٞم٤من أو اًمٜمقم: مه٤م اصمٜملم قمذريـ ُمـ واطمد

 ذم صالة ٟمز ُمـ شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً 

 أذان ؾمٛمع ومٚمام اًمٕمٍم صالة وىم٧م دظمؾ طمتك ُمثالً  اًمٔمٝمر صالة قمـ همٗمؾ قمٛمٚمف أثٜم٤مء

 صالة ذي٤ٌم ومقراً  طمٞمٜمئذٍ ، اًمٔمٝمر يّمؾ مل أنف شمذيمر أظمرى وؾمٞمٚم٦م سم٠مي ٟمٌف أو اًمٕمٍم

 هل٤م يًتٞم٘مظ ومٚمؿ اًمٗمجر صالة أو اًمٔمٝمر صالة قمـ ُمثالً  ٟم٤مم أو، اًمٕمٍم صالة صمؿ اًمٔمٝمر

 طم٤مًم٦م: احل٤مًمتلم ُمـ ًمٙمؾ ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل وىمتٝم٤م قمـ ظمروضمٝم٤م سمٕمد إٓ

 ٓ يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل، ٟمًٞم٤مهن٤م طم٤مًم٦م أو، اًمّمالة قمـ اًمٜمقم

 ظمروج إمم ٟمجس اًمثقب أن سمحٙمؿ اًمّمالة ي١مظمر أن جيقز ٓ هلذا شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة

 .ذيمرٟم٤م يمام ـمريؼ سم٠مىمرب اعمِمٙمٚم٦م حلؾ يًٕمك وإٟمام وىمتٝم٤م

 ش17: 18: 11/ب47: اًمٜمقر رطمٚم٦م»



 

 

 وأحكاوّا العشاء صالة
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 العشاء وقت وآخر أول

 ذًمؽ ىم٤مل ُمـ طمج٦م وُمـ - ؾمٌؼ يمام - إمحر وهق اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م طملم وىمتٝم٤م أول

 سم٤معمٓم٤مًمع قمٚمؿ ًمف ُمـ يمؾ قمٚمؿ وىمد: اًمؽمُمذي ذح ذم ًمٜم٤مسا ؾمٞمد اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م

 قمٚمٞمف طمد اًمذي وهق سمٞم٘ملم إول اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م قمٜمد إٓ يٖمٞم٥م ٓ اًمٌٞم٤مض أن واعمٖم٤مرب

 اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ىمٌؾ داظمؾ وىمتٝم٤م أن ي٘مٞمٜم٤م ومّمح، سمف اًمقىم٧م أيمثر ظمروج واًمًالم اًمّمالة

 اًمٌٞم٤مض هق اًمذي اًمِمٗمؼ ُمٖمٞم٥م ىمٌؾ داظمؾ أنف اًمٜمص ُمـ صم٧ٌم وم٘مد، سمٞم٘ملم إول

ش. 9/ 4» اًمِمقيم٤مين ٟم٘مٚمفش احلٛمرة هق اًمذي سم٤مًمِمٗمؼ دظمؾ اًمقىم٧م أن ي٘مٞمٜم٤م سمذًمؽ ومتٌلم

 ويم٠منف اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـش 193/ 4ش »اعمحغم» ذم اعمٕمٜمك هذا إمم طمزم اسمـ ؾمٌؼ وىمد

 .قمٜمف أظمذه

 .اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهذا

 .اعمت٘مدُملم قمٛمرو واسمـ هريرة أيب طمدي٨م ذم يمام اًمٚمٞمؾ يٜمتّمػ طملم وىمتٝم٤م وآظمر 

 وصؾ»: سمٚمٗمظ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ رواه وىمدش 167/ 4» طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق

 سمدون إصؾ ذم رؾمٛمف» ششمٌٞم٧م طملم أي اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء ُمـ اًمٕمِم٤مء صالة

 ـمريؼ ُمـ طمزم اسمـ ذيمره وم٘مد ؿمئ٧م: اًمّمقاب: وأىمقلش اعمحغم» ذم يمذا. إقمج٤مم

 سمـ قمٛمر أن اعمٝم٤مضمر قمـ ؾمػميـ سمـ حمٛمد صمٜم٤م: ه٤مرون سمـ يزيد صمٜم٤م: ُمٜمٝم٤مل سمـ احلج٤مج

 قمٛمر أيب ـمريؼ ُمـش 97/ 1» اًمٓمح٤موي رواه وىمد. سمف ُمقؾمك أيب إمم يمت٥م اخلٓم٤مب

 طملم أي: سمٚمٗمظ سمف ه٤مرون سمـ يزيد صمٜم٤م: ىم٤مل - قمٛمر سمـ طمٗمص واؾمٛمف - احلقيض

 .ؿمئ٧م

 يمام احلًـ أبق هق هذا واعمٝم٤مضمر اًمِمٞمخلم رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ش.191» طمزم اسمـ سح

 قمـ قمروة سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـش 41/ 1» ُم٤مًمؽ أظمرضمف آظمر ـمريؼ إثر وهلذا

 وسملم سمٞمٜمؽ ُم٤م اًمٕمِم٤مء صؾ وأن»: سمٚمٗمظ ُمقؾمك أيب إمم يمت٥م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن أبٞمف

 ش.اًمٖم٤مومٚملم ُمـ شمٙمـ وٓ، اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر وم٢ممم أردت وم٢من، اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م
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 .هم٤مي٦م صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 قمـ صم٤مسم٧م أيب سمـ طمٌٞم٥م قمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي رواه ُم٤م وأُم٤م

 وٓ ؿمئ٧م اًمٚمٞمؾ أي اًمٕمِم٤مء وصؾ»: ُمقؾمك أيب إمم قمٛمر يمت٥م: ىم٤مل ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع

 طمٌٞم٤ٌم وم٢من، وٟم٤مومع طمٌٞم٥م سملم آٟم٘مٓم٤مع اًمرواي٦م هذه وقمٚم٦م، ؾمٌؼ ح٤م ومٛمخ٤مًمػش شمٖمٗمٚمٝم٤م

 ىمد أنف شمرى وأن٧م، شاًمت٘مري٥م» ذم يمام واًمتدًمٞمس اإلرؾم٤مل يمثػم يم٤من وم٘مد صم٘م٦م يم٤من وإن

 رواه ُم٤م ظم٤مًمٗم٧م وىمد ؾمٞمام ٓ هذه سمروايتف حيت٩م ومال سم٤مًمتحدي٨م يٍمح ومل قمٜمٕمـ

 .اًمث٘م٤مت

 ىمقل وهقش 71ش »اعمجتٝمد سمداي٦م» ذم يمام سمف اًم٘مقل ُم٤مًمؽ قمـ روي اعمذه٥م وهذا

 وشمٙمقن اًمّمالة وم٤مشم٧م ٟمّمٗمف أو اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ذه٥م إذا»: ىم٤مل اإلصٓمخري ؾمٕمٞمد أيب

 ش. اعمٝمذب» ذم ذيمرهش. ىمْم٤مء

 اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ُم٣م إذا»: اًم٘مٌٚم٦م ت٘م٤ٌملاؾم سم٤مب ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمقل فم٤مهر وهق

 : ش71/ 3ش »اعمٝمذب ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤ملش وم٤مئت٦م إٓ أراه٤م ومال

 ش.اجلٛمٝمقر وشم٠موًمف اًمٜمص هذا ًمٔم٤مهر اإلصٓمخري واومؼ ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ومٛمـ»

 : ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م سم٤مًمثٚم٨م ىمقًمف ذم اًمِم٤مومٕمل طمج٦م وُمـ: وىمٚم٧م

 اًمٜم٤ًمء ٟم٤مم: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ومٜم٤مداه سم٤مًمٕمتٛم٦م ًمٞمٚم٦م ط اهلل رؾمقل أقمتؿ

 يقُمئذ يّمكم يٙمـ ومل شهمػميمؿ يٜمتٔمره٤م ُم٤م»: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل ومخرج. واًمّمٌٞم٤من

 .شاًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م أن سملم ومٞمام صٚمقه٤م»: ىم٤مل صمؿ سم٤معمديٜم٦م إٓ

 قمروة قمـ اًمزهري قمـ قمٞمٚم٦م أيب اسمـ صمٜم٤م: ىم٤مل محػم اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م

 أنف ُمع سمٕمْمٝمؿ ومٞمف شمٙمٚمؿ حمٛمد واؾمٛمف محػم اسمـ إٓ صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد ؾمٜمد وهذا

 أظمؼمين: يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح ـمريؼ ُمـش صحٞمحف» ذم أظمرضمف وىمد، اًمٌخ٤مري رضم٤مل ُمـ

 ويم٤مٟمقا : ىم٤مل إًمخ... صٚمقه٤م: ىم٤مل صمؿ: ىمقًمف سمدل ىم٤مل أنف إٓ ٟمحقه سمف ؿمٝم٤مب اسمـ

 .إول اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م أن سملم ومٞمام اًمٕمِم٤مء يّمٚمقن
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 اًم٤ًمسم٘ملم احلديثلم ذمش اًمٚمٞمؾ» ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م ديدحت صم٧ٌم ىمد ًمٙمـ

 ُمٜمٝم٤م ذًمؽ ذم أظمرى أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد، خيٗمك ٓ يمام ىمٌقهل٤م جي٥م زي٤مدة وهل

: ىم٤مل صمؿ صغم صمؿ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة ط اًمٜمٌل أظمر: ىم٤مل أنس طمدي٨م

ش 411/ 3» طمؿ خش اٟمتٔمرمتقه٤م ُم٤م صالة ذم إٟمٙمؿ أُم٤م وٟم٤مُمقا  اًمٜم٤مس صغم ىمد»

 هذا ُمـش 93» اًمٜم٤ًمئل وأظمرضمف. قمٜمف اًمٓمقيؾ محٞمد قمـ يمالمه٤مش 97» واًمٓمح٤موي

 ش.189/ 3» ٕمحد رواي٦م وهقش. اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر ُمـ ىمري٥م إمم»: سمٚمٗمظ اًمقضمف

 يذه٥م يم٤مد» أوش اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر إمم»: سمٚمٗمظ قمٜمف صم٤مسم٧م قمـ ُمٜمٝم٤م أظمرى ـمرق وًمف

 ؿمٓمر ممإ»: قمٜمده وًمٞمسش 467» وأمحدش 116/ 4» ُمًٚمؿ أظمرضمفش. اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر

 .شاًمٚمٞمؾ ؿمٓمر يذه٥م يم٤مد طمتك»: ىم٤مل سمؾ شاًمٚمٞمؾ

 ٟمّمػ ُمـ ىمري٥م يم٤من طمتك»: سمٚمٗمظ أنس قمـ ىمت٤مدة قمـ ظم٤مًمد سمـ ىمرة قمـ وُمٜمٝم٤م

 .شاًمٚمٞمؾ

 وهذا شاًمٚمٞمؾ ؿمٓمر ُم٣م طمتك»: وىم٤ملش 467» واًمٓمٞم٤مًمز أجْم٤م ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .اًمرواي٤مت ًم٤ًمئر خم٤مًمػ ؿم٤مذ اًمٚمٗمظ

 ي١مظمروا أن ُٕمرهتؿ أُمتل غمقم أؿمؼ أن ًمقٓ»: ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ وُمٜمٝم٤م

 .شٟمّمٗمف أو اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم اًمٕمِم٤مء

 قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـش 733 - 411» طمؿش 437» ُم٩م وصححف شت» أظمرضمف

 .اًمِمٞمخلم رضم٤مل ورضم٤مًمف. قمٜمف اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد قمـ

 شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم»: سمٚمٗمظ ؾمٕمٞمد قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش 176/ 1» احل٤ميمؿ ورواه

 .ؿمؽ سمدون

 .ؿمؽ سمدونش اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم»: سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ أمحد ورواه

 وم٘مد هريرة أيب قمـ صٗمٞم٦م ُمقمم قمٓم٤مء قمـ ؾمٕمٞمد قمـ آظمر وضمف ُمـ رواه وًمذًمؽ

 .اًمؽمُمذي قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ اٟمٔمر. اًمٚمٗمٔم٦م هذه ذم اوٓمرب
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 اًمٕمتٛم٦م صالة ط اهلل رؾمقل ُمع صٚمٞمٜم٤م: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وُمٜمٝم٤م

 ُم٘م٤مقمدٟم٤م وم٠مظمذٟم٤م شُم٘م٤مقمديمؿ ظمذوا»: وم٘م٤مل اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر ُمـ ٟمحق ُم٣م طمتك خيرج ومٚمؿ

ًمقا  ًمـ وإٟمٙمؿ ُمْم٤مضمٕمٝمؿ وأظمذوا صٚمقا  ىمد اًمٜم٤مس إن»: وم٘م٤مل  اٟمتٔمرشمؿ ُم٤م صالة ذم شمزا

 ؿمٓمر إمم اًمّمالة هذه ٕظمرت اًمً٘مٞمؿ وؾم٘مؿ اًمْمٕمٞمػ وٕمػ وًمقٓ اًمّمالة

ش 1/ 3» وطمؿش 431 - 437» وُم٩مش 94» ون ًمف واًمٚمٗمظش 69» د أظمرضمفش. اًمٚمٞمؾ

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام صحٞمح ؾمٜمد وهذا. قمٜمف ٟمية أيب قمـ هٜمد أيب سمـ داود ـمريؼ ُمـ

 ش.49/ 3ش »اًمتٚمخٞمص»

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق: ىمٚم٧م

 صالة إمم يٛمتد اًمٕمِم٤مء وىم٧م أن إمم - اجلٛمٝمقر وهؿ - ذه٥م عمـ ٟمجد ومل هذا 

 : ذًمؽ ذم سمٜمص وًمٞم٤ًم طمديثلم إٓ اًمٗمجر

 يّمؾ مل ُمـ قمغم تٗمريطاًم إٟمام شمٗمريط اًمٜمقم ذم ًمٞمس»: ُمرومققم٤م ىمت٤مدة أيب قمـ: إول

 أهؾ سمٕمض ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم سمف اطمت٩م. شإظمرى اًمّمالة وىم٧م جيلء طمتك اًمّمالة

 اسمـ ذًمؽ وردش 11/ 1» اعمت٠مظمريـ ُمـ اعمح٘مؼ واًمِمقيم٤مين. اعمت٘مدُملم ُمـ اًمٔم٤مهر

 ُمٕمٜم٤م ُمٛمٕمقن وهؿ أصال ىم٤مًمقه ُم٤م قمغم يدل ٓ هذا: ش178/ 3» وم٘م٤مل ىمقي٤م ردا طمزم

، اًمٔمٝمر صالة وىم٧م إمم يٛمتد ٓ اًمٗمجر صالة وىم٧م نأ إئٛم٦م ُمـ أطمد ُمـ ظمالف سمال

 ومٞمف وإٟمام، سمٕمده٤م اًمتل سمقىم٧م صالة يمؾ وىم٧م اشمّم٤مل قمغم يدل ٓ اخلؼم هذا أن ومّمح

 هل٤م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٠مول وىمتٝم٤م آظمر اشمّمؾ ؾمقاء، وم٘مط همػمه٤م وىم٧م إمم صالة أظمر ُمـ ُمٕمّمٞم٦م

 مل وإن تٝم٤موىم ظمروج إمم أظمره٤م ُمـ أجْم٤م ُمٗمرـم٤م يٙمقن ٓ أنف ومٞمف وًمٞمس، يتّمؾ مل أم

 وًمٙمـ، اخلؼم هذا ذم قمٜمف ُمًٙمقت هق سمؾ ُمٗمرـم٤م يٙمقن أنف وٓ، أظمرى وىم٧م يدظمؾ

 شمقضم٥م واًميورة صالة يمؾ وىم٧م ظمروج قمغم ٟمص ومٞمٝم٤م اًمتل إظم٤ٌمر ؾم٤مئر ذم سمٞم٤مٟمف

 طمدود شمٕمدى وم٘مد اًمٕمٛمؾ ًمذًمؽ شمٕم٤ممم اهلل طمده اًمذي وىمتف قمٛمؾ سمٙمؾ شمٕمدى ُمـ أن

ـْ َيتََٕمدَّ طُم ▬: شمٕم٤ممم وىم٤مل اهلل ُقنَ َوَُم
ِ
 .♂ُدوَد اهلل وَم٠ُمْوئَلَِؽ ُهُؿ اًمٔم٤َّمعم

 قم٤مُم٦م ذه٥م طمتك ًمٞمٚم٦م ذات ط اًمٜمٌل أقمتؿ: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ اًمث٤مين واحلدي٨م

 قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ ًمقىمتٝم٤م إٟمف»: وم٘م٤مل ومّمغم ظمرج صمؿ، اعمًجد أهؾ ٟم٤مم وطمتك، اًمٚمٞمؾ
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 اسمـ ـمريؼ ُمـش 97» واًمٓمح٤مويش 476/ 1» ُملش 93» نش 116/ 4» ُمًٚمؿ. شأُمتل

 .قمٜمٝم٤م أظمؼمشمف أهن٤م سمٙمر أيب سمٜم٧م يمٚمثقم أم قمـ طمٙمٞمؿ سمـ اعمٖمػمة أظمؼمين: ٤ملىم ضمري٩م

 : ُم١مول احلدي٨م وًمٙمـ إول اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ُميض سمٕمد صاله٤م أنف احلدي٨م ومٔم٤مهر

 هذا ُمـ سمد وٓ أيمثره اعمراد وًمٞمس ُمٜمف يمثػم اًمٚمٞمؾ سمٕم٤مُم٦م واعمراد»: اًمٜمقوي ىم٤مل

 اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ُم٤م اًم٘مقل هبذا داعمرا  أن جيقز وٓش ًمقىمتٝم٤م إٟمف»: ط ًم٘مقًمف اًمت٠مويؾ

 ش.أومْمؾ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ُم٤م إمم شم٠مظمػمه٤م أن اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ي٘مؾ مل ٕنف

 واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذم ضم٤مء ىمد احلدي٨م أن اًمت٠مويؾ هلذا يدل وىمد: ىمٚم٧م

 قمـ قمروة قمـ اًمزهري قمـ ـمرق ُمـش 474 و 411 و 73/ 6» واعمًٜمد واًمدارُمل

 سمـ قمٛمر ٟم٤مداه طمتك»: ومٞمف وإٟمامش اًمٚمٞمؾ قم٤مُم٦م ذه٥م طمتك»: ىمقًمف ومٞمف وًمٞمس قم٤مئِم٦م

 وي٘مقي. اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ىمٌؾ قم٤مدة يٙمقن إٟمام وذًمؽش. واًمّمٌٞم٤من اًمٜم٤ًمء ٟم٤مم ىمد: اخلٓم٤مب

 ذات اًمٕمِم٤مء ط اًمٜمٌل أظمر: وم٘م٤مل ُمٜمف أتؿ قم٤ٌمس اسمـ رواه هذا احلدي٨م أن ذًمؽ

 رىمد هللا رؾمقل ي٤م اًمّمالة: ومٜم٤مدى قمٜمف اهلل ريض قمٛمر وم٘م٤مم، اًمٚمٞمؾ ُمـ ذه٥م طمتك ًمٞمٚم٦م

 إٟمف»: ي٘مقل وهق رأؾمف ُمـ ي٘مٓمر واح٤مء ط اهلل رؾمقل ومخرج. واًمقًمدان اًمٜم٤ًمء

 ـمريؼ ُمـش 476» واًمدارُملش 94» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. شأُمتل قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ اًمقىم٧م

 .قمٜمف قمٓم٤مء قمـ ضمرير اسمـ وقمـ قمٜمف قمٓم٤مء قمـ قمٛمرو قمـ ؾمٗمٞم٤من

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح٤من إؾمٜم٤مدان وهذان

 اًمتٍميح وومٞمف سمف ضمري٩م اسمـ قمـش 366/ 1» وأمحدش 117» ُمًٚمؿ رواه وىمد

 .قمٓم٤مء ُمـ ضمري٩م اسمـ سمًامع

 سمرواي٦م وطمديثٝم٤م قمٜمٝم٤م يمٚمثقم أم سمرواي٦م قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن قمغم شمدل اًمرواي٦م ومٝمذه

 قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م شمدل وهل اًمرواة سمٕمض اظمتٍمه واطمد طمدي٨م هق إٟمام قمٜمٝم٤م قمروة

 ىمٌؾ وذًمؽ، واًمقًمدان اًمٜم٤ًمء ومٞمف ٤ممٟم اًمذي اًمقىم٧م سمف يريدش اًمقىم٧م إٟمف»: ومٞمٝم٤م ىمقًمف أن

د أن إمم احلدي٨م ومرضمع، ىمٚمٜم٤م يمام قم٤مدة اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ  أيمثره ٓ ُمٜمف يمثػم اًمٚمٞمؾ سمٕم٤مُم٦م اعمرا

 سمٔم٤مهر إظمذ ُمـ سمد ٓ يم٤من وإن. اهلل رمحف ومٝمٛمف دىم٦م ُمـ وهق اًمٜمقوي ىم٤مل يمام
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 وًمذًمؽ، اًمث٤مين اًمٜمّمػ اسمتداء ذم صاله٤م أنف قمغم يدل إٟمام ومٝمذا قمٜمٝم٤م يمٚمثقم أم طمدي٨م

 : ش187/ 3» طمزم اسمـ ىم٤مل

 أول ذم ىمقًمف سمٜمك هذا وقمغمش اًمٚمٞمؾ قم٤مُم٦م ذه٥م وم٘مد اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ذه٥م إذا»

 إول اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ اٟم٘مْم٤مء إمم اًمٕمتٛم٦م صالة وىم٧م يتامدى صمؿ»: ش167/ 3» اًمٗمّمؾ

 صالة أدرك وم٘مد اًمٚمٞمؾ ُمـ اًمث٤مين اًمٜمّمػ أول ذم هل٤م يمؼم ومٛمـ، اًمث٤مين ٟمّمػ واسمتداء

 صالة ذم اًمدظمقل وىم٧م ظمرج وم٘مد ذًمؽ قمغم زاد وم٢مذا، ضورة ٓو يمراه٦م سمال اًمٕمتٛم٦م

 ومٚمٞمس اًمٓمح٤موي زقمؿ يمام اًمٗمجر صالة إمم اًمقىم٧م اُمتداد قمغم يدل أنف وأُم٤مش. اًمٕمتٛم٦م

 ش.11/ 4» اًمِمقيم٤مين ذيمر يمام ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقل وهق. ذًمؽ قمغم دًٓم٦م أدٟمك ومٞمف

 وراضمع ءاًمٕمٚمام ويم٤موم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق اًمّم٤مدق اًمٗمجر سمٓمٚمقع يٜمتٝمل واًمٚمٞمؾ

 ش.11/ 3ش »اعمجٛمقع»

 ش[.1/67»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 العشاء صالة وقت

 .شأظمرة اًمٕمِم٤مء وَمَّمؾِّ  واد يمؾ سمٓمـ اًمٚمٞمؾ ُمأل إذا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 «.24/ 4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 العشاء صالة وقت

.. اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م سم٤مبش ٤مرإوـم ٟمٞمؾ» ُمـ إول اجلزء ذم: ي٘مقل: شمال

: إوًملم طمج٩م وُمـ: ىمقًمف ضم٤مء إول احلدي٨م ذح ذم، ومقق ومامش 711: ص»، إًمخ

 داود وأبقأمحد  أظمرضمف. ًمث٤مًمث٦م اًم٘مٛمر ًمً٘مقط اًمٕمِم٤مء صغم أنف ط قمٜمف ُرِوي ُم٤م

 .صحٞمح هق: اسمـ اًمٕمريب ىم٤مل، واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي

٦م ُمدى قمـ ومٞم٠ًمل   صم٤مسمت٦م اًمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜم٦ًٌم هذه يم٤مٟم٧م إذا صمؿ، احلدي٨م هذا ِصحَّ
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 ومٞمٝم٤م يٛمٙمـ ٓ اًمتل إج٤مم ذم اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م شم٘مدير ُيْٛمِٙمـ ومٝمؾ، اًمِمٝمقر ًمٙمؾ

 إهن٤م ىمٞمؾ وم٘مد، ذًمؽ قمغم سمٜم٤مء، أوروسم٤م ذم اًمِمٗمؼ همٞم٤مب ًمٕمدم: إصكم اًمقىم٧م ُمٕمروم٦م

 ـم٤مًم٧م ـمقيالً  اًمٚمٞمؾ يم٤من وم٢مذا، اًمٚمٞمؾ ُمـ وأرسمٕملم ؾمت٦م قمغم قمنم إطمدى شم٘مري٤ٌمً  شم٤ًموي

 اعمدة؟ هذه ىمٍمت ىمّمػماً  يم٤من وإذا، دةاعم هذه

 إمم حيت٤مج وم٤مُٕمر، أن َيـْحُيين ٓ احلدي٨م ًمّمح٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب: الشقخ

 ُم٤م ومٕمٜمدٟم٤م، احلدي٨م ُمـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م سم٤مًمٜم٤مطمٞم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م ًمٙمـ (1)وإؾمٜم٤مده احلدي٨م ُمراضمٕم٦م

 إمم اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهقش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم قمٜمف يٖمٜمٞمٜم٤م

 .شاًمٚمٞمؾ ػٟمّم

 َيِرد ُم٤م ومٞمف َيِرد وٓ، اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ وهق، اًمدًٓم٦م سيح احلدي٨م هذا 

 ٕن: سمث٤مسم٧م ًمٞمس أو صم٤مسم٧م هق هؾ طمقًمف اًم١ًمال يم٤من اًمذي إول احلدي٨م قمغم

 صالة وىم٧م أن» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمدًٓم٦م سيح اًمّمحٞمح أظمر احلدي٨م

 .شاًمث٤مين اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمدظمقل يٜمتٝمل اًمٕمِم٤مء

 .َيْ٘مٍُم  أو َيُٓمقل اًمٚمٞمؾ يم٤من إذا قَمامَّ  اجلقاب اًم١ًمال ُمـ ٌ٘مكي

 ومٞمٝم٤م يٕمتدل اًمتل وإىم٤مًمٞمؿ وم٤معمٜم٤مـمؼ، اعمٜم٤مـمؼ سم٤مظمتالف خيتٚمػ ؿمؽ سمال ومٝمذا 

 اًمٚمٞمؾ ـم٤مل إن، ختتٚمػ ومٝمل إظمرى اعمٜم٤مـمؼ أُم٤م، صم٤مسم٧م هذا وم٤مًمٜمّمػ، واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ

 .وهٙمذا، اًمٜمّمػ ىمٍم اًمٚمٞمؾ ىمٍم إن، اًمٜمّمػ ـم٤مل

 اعمٜم٤مـمؼ سم٤مظمتالف خيتٚمػ ذيمرٟم٤م يمام وهذا، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ هق اًمث٤مسم٧م ٤مروم٤معمٕمٞم 

 .اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ُمـ قمٜمدي ُم٤م هذا، وإىم٤مًمٞمؿ

 أنف شمِمٕمر وىمد، يُمٚمَّف قمٚمٞمف أتك اجلقاب سم٠من شمِمٕمر وم٘مد، سم٤مًم١ًمال ضمئ٧م وىمد وم٠من٧م

 وم٠من٧م، ذًمؽ ُمـ رء يقضمد يم٤من وم٢من، ضمقايب َيُٓمٚمٝم٤م مل اًمتل اجلقاٟم٥م سمٕمض هٜم٤مك سم٘مل

ٌِّٝمٜمل وأدرى ظمؼمأ  .اجلقاب اٟمتٝمك وم٘مد وإٓ، وَمُتٜمَ

 .ش.: .1: .4/  17 / واًمٜمقر اهلدى» 

                                                           

 ]ىمٞمده ضم٤مُمٕمف[.ش. 719»صححف اًمِمٞمخ ذم أيمثر ُمـ ُمقوع يمّمحٞمح ؾمٜمـ أيب داود  (1)
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 بعدها السفر وخطر، العشاء صالة وقت

 اًمٕمِم٤مء؟ وىم٧م آظمر هق ُم٤م: الشقخ

 : اصمٜملم ىمقًملم قمغم ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 وىم٧م سمدظمقل يٜمتٝمل اًمٕمِم٤مء وىم٧م أن هق، اًمٞمقم اًمٜم٤مس أيمثر قمٜمد اعمٕمروف اًم٘مقل

 .راًمٗمج

 ٟمّمػ أول سمدظمقل يٜمتٝمل اًمٕمِم٤مء وىم٧م أن: اًمّمحٞمح وهق، أظمر اًم٘مقل ًمٙمـ

 اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م»: ُُمٌلم قمريب سمٚم٤ًمن ىم٤مل، ط اًمٜمٌل ٕن: وذًمؽ، اًمث٤مين اًمٚمٞمؾ

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم

 سمٕمد ُم٤م إمم وم٘مط ًمٞمس اًمٜمقم يًحٌف أن ممٙمـ، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ يٜم٤مم اًمذي ومٝمذا

 ُمـ يم٤من إذا ظم٤مص٦م، يمثػميـ ُمـ ي٘مع وهذا ،اًمٗمجر دظمقل وإمم سمؾ، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

ل  يًتٓمٞمٕمقن ٓ ومٝم١مٓء، ُم٤مدي سمدين شمٕم٥م ذم يمٚمف اًمٜمٝم٤مر ي٘مْمقن اًمذيـ اًمُّمٜم٤َّمع اًمُٕمامَّ

 .سمًٝمقًم٦م يًتٞم٘مٔمقا  أن

 ٓ طمتك: أي، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك ذًمؽ أضمؾ ُمـ 

 .اعمنموع اًمقىم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن، اًمٕمِم٤مء صالة شمٗمقشمف

 طمؼ ُمـ ي٠مظمذ سمٕمده٤م احلدي٨م ٕن: وأووح أووح هذاش سمٕمده٤م دي٨ماحل وقمـ»

 .اًمٜمقم هق اًمذي اإلٟم٤ًمن سمدن

 سمد ٓ إٟم٤ًمن ومٙمؾ، اًمًـ سم٤مظمتالف خيتٚمػ ذًمؽ يم٤من وإن، إٟم٤ًمن ًمٙمؾ سمد وٓ 

ف سَمَدٟمف ُيْٕمٓمِل أن  اًم٤ًمقم٦م إمم اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد ويًٝمر يًٛمر اًمذي ومٝمذا، اًمٜمقم ُمـ طَم٘مَّ

 أن ًمف سمد ٓ، اًمًٝمر وذم، اًمًٛمر ذم ىمْم٤مه٤م اًمتل اًم٤ًمقم٤مت ذهه، اًمٚمٞمؾ ذم قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م

وٝم٤م  ٟم٤مم اًمذي، ٟمقم يًحٌٝم٤م وًمذًمؽ، اًمٗمجر وىم٧م طم٤ًمب قمغم ومًٞمٕمقوٝم٤م، ُيَٕمقِّ

، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إمم ٟمقُم٦م يًحٌٝم٤م، قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م أو قمنم احل٤مدي٦م اًم٤ًمقم٦م

 : ُمرشملم آصمامً  ويٙمقن، ُمٕمذوراً  يٙمقن ٓ ومٝمذا
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ة م ٕنف: إومم اعَمرَّ ي اًمذي اًم٥ًٌم ىَمدَّ  ومٚمق، وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة إظمراج إمم سمف ُي١َمدِّ

 سم٠منف آٟمٗم٤مً  اومؽموٜم٤م اًمذي هذا ًمٙمـ، واطمداً  إصمامً  َأثِؿ وم٘مد، وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة خُيِْرج مل أنف

 .ُمرشملم َأثِؿَ  هذا، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إٓ يًتٞم٘مظ ومل، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم ؾمٝمر

 .اًم٥ًٌم اختذ أنف: إول اإلصمؿ

٥ٌِّم طمّمؾ أنف: اًمث٤مين ؿواإلصم ًَ  .اًمًٛمر هذا سم٥ًٌم اًمّمالة إو٤مقم٦م وهق، اعمُ

 أىمقى ُمـ اًمتٚمٗم٤مز أن جيٝمؾ اجل٤مًمًلم ُمـ أطمد ومٝمؾ: اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمرومٜم٤م إذا

 اًمًٝمر؟ قمغم اًمٌٞم٧م أهؾ محؾ ذم إؾم٤ٌمب

 واًمٞمقم سم٤مهلل ُي١مُمـ عمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال: وًمذًمؽ، أبداً  احل٘مٞم٘م٦م هذه ذم يِمؽ أطمد ٓ

 ضمٝم٦م ُمـ اًمقاىمٕمٞم٦م احل٘م٤مئؼ وشمٚمؽ، ضمٝم٦م ُمـ اًمنمقمٞم٦م احل٘م٤مئؼ هذه ويٕمرف أظمر

 .اعمٗم٤مؾمد ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م ح٤م: سمٞمتف ذم اًمتٚمٗم٤مز ُيْدظِمؾ أن ًمف جيقز ٓ، أظمرى

 ش 11: 44: 33/  171/  واًمٜمقر اهلدى» 

 العشاء صالة وقت

د وىم٧م هٜم٤مك هؾ: السمال  اًمٕمِم٤مء؟ ًمّمالة ُُمـَحدَّ

 همروب ُمـ اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م.. »: ط اًمرؾمقل ي٘مقل، ـمٌٕم٤مً : اجلقاب

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم إمحر اًمِمٗمؼ

 ش11: 48: 71/ 739/ واًمٜمقر اهلدى»

 العشاء وقت آخر

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمٕمِم٤مء وىم٧م وُمـ 

 اًمٗمجر إمم ممتد ومٝمق اًمٕمِم٤مء ًمّمالة يٕمٜمل وآوٓمرار اجلقاز وىم٧م وأُم٤م»: ىمقًمف
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 إٟمام شمٗمريط اًمٜمقم ذم ًمٞمس إٟمف أُم٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ىمت٤مدة أيب حلدي٨م

 .ُمًٚمؿ رواه شإظمرى اًمّمالة وىم٧م جيئ طمتك اًمّمالة يّمؾ مل ُمـ قمغم اًمتٗمريط

 إٓ إظمرى اًمّمالة وىم٧م دظمقل إمم ممتد صالة يمؾ وىم٧م أن قمغم يدل واحلدي٨م

 سمٓمٚمقع يٜمتٝمل وىمتٝم٤م أن قمغم أمجٕمقا  ءاًمٕمٚمام وم٢من اًمٔمٝمر إمم متتد ٓ وم٢مهن٤م اًمٗمجر صالة

 .اًمِمٛمس

 دًمٞمؾ وٓ احلدي٨م هبذا آؾمتدٓل هذا ذم وهمػمه اًمِمقيم٤مين اعمّمٜمػ شمٌع: ىمٚم٧م

 وإٟمام ذًمؽ أضمؾ ُمـ ؾمٞمؼ وٓ اًمّمالة أوىم٤مت سمٞم٤من ومٞمف ًمٞمس إذ إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م قمغم ومٞمف

 ٌٝم٤ميٕم٘م يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م وىمتٝم٤م قمـ قم٤مُمدا خيرضمٝم٤م طمتك اًمّمالة ي١مظمر ُمـ إصمؿ ًمٌٞم٤من

 أن ذًمؽ قمغم ويدل اًمٔمٝمر ُمع اًمّمٌح ُمثؾ ٓ أو اعمٖمرب ُمع اًمٕمٍم ُمثؾ أظمرى صالة

 هلؿ ؾمٗمر ذم ٟم٤مئٛمقن وهؿ أصح٤مسمف ُمع ط وم٤مشمتف طملم اًمٗمجر صالة ذم ورد احلدي٨م

 ذم ًمٙمؿ أُم٤م»: هلؿ ط وم٘م٤مل ُمٜمٝمؿ ذًمؽ وىمقع قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م واؾمتٕمٔمؿ

 ُمـ اعمراد يم٤من ومٚمق وهمػمه شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم هق يمذًمؽ. احلدي٨م ذيمر صمؿش أؾمقة؟

 ٟمّم٤م ًمٙم٤من إظمرى دظمقل إمم صالة يمؾ وىمٛم٧م اُمتداد ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م احلدي٨م

 وًمذًمؽ سمذًمؽ ي٘مقًمقن ٓ وهؿ اًمٔمٝمر وىم٧م إمم اًمّمٌح وىم٧م اُمتداد قمغم سحي٤م

 ؾم٥ٌم ُمـ سمٞمٜم٤م ُم٤م قمغم آؾمتثٜم٤مء وهذا ذًمؽ ُمـ اًمّمٌح صالة اؾمتثٜم٤مء إمم اوٓمروا

 يّمح ومٙمٞمػ اًمّمٌح صالة ظمّمقص ذم ورد إٟمام ٕنف سم٤مإلسمٓم٤مل قمٚمٞمف يٕمقد احلدي٨م

 إظمراج شمٕمٛمد إلٟمٙم٤مر سمؾ اًمتحديد أضمؾ ُمـ يرد مل احلدي٨م أن وم٤محلؼ اؾمتثٜم٤مؤه٤م؟

 قمغم ُمٞم٤ٌم 178/  3 شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤م وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة

 : اعمذيمقر اؾمتدٓهلؿ

 ٓ اًمّمٌح صالة وىم٧م أن ُمٕمٜم٤م ُمٛمٕمقن وهؿ أصال ىم٤مًمقه ُم٤م قمغم يدل ٓ هذا»

 صالة يمؾ وىم٧م اشمّم٤مل قمغم يدل ٓ اخلؼم هذا أن ومّمح اًمٔمٝمر صالة وىم٧م إمم يٛمتد

 أتّمؾ ؾمقاء وم٘مط همػمه٤م وىم٧م إمم صالة أظمر ُمـ ُمٕمّمٞم٦م ومٞمف وإٟمام سمٕمده٤م اًمتل سمقىم٧م

 إمم أظمره٤م ُمـ أجْم٤م ُمٗمرـم٤م يٙمقن ٓ أنف ومٞمف وًمٞمس يتّمؾ مل أم اًمث٤مٟمٞم٦م سم٠مول وىمتٝم٤م آظمر

 ذم قمٜمف ُمًٙمقت هق سمؾ ُمٗمرـم٤م يٙمقن أنف وٓ أظمرى وىم٧م ؾيدظم مل وإن وىمتٝم٤م ظمروج
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 صالة يمؾ وىم٧م ظمروج قمغم ٟمص ومٞمٝم٤م اًمتل إظم٤ٌمر ؾم٤مئر ذم سمٞم٤مٟمف وًمٙمـ اخلؼم هذا

 اًمٕمٛمؾ ًمذًمؽ شمٕم٤ممم اهلل طمده اًمذي وىمتف قمٛمؾ سمٙمؾ شمٕمدى ُمـ أن شمقضم٥م واًميورة

ـْ ▬: شمٕم٤ممم وىم٤مل اهلل طمدود شمٕمدى وم٘مد   طُمُدودَ  َيتََٕمدَّ  َوَُم
ِ
ُقنَ  ُهؿُ  ٠ُموئَلَِؽ ومَ  اّللَّ

ِ
 .ش♂اًمٔم٤َّمعم

 وم٢مٟمف اًمٗمجر إمم اًمٕمِم٤مء وىم٧م اُمتداد قمغم ومٞمف دًمٞمؾ ٓ احلدي٨م أن صم٧ٌم ىمد وإذ

 ُمثؾ اًمٕمِم٤مء وىم٧م حتديد ذم سحي٦م هل اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م إمم اًمرضمقع يتحتؿ

 وهمػمه ُمًٚمؿ رواه..ش. .إوؾمط اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م»: ط ىمقًمف

 ُمقؾمك أيب إمم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمف يمت٥م ُم٤م وي١ميده اًمٙمت٤مب ذم سمتامُمف ُم٣م وىمد

 ؿمٓمر وم٢ممم أظمرت وإن اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م وسملم سمٞمٜمؽ ُم٤م اًمٕمِم٤مء صؾ وأن... »: إؿمٕمري

 .صحٞمح وؾمٜمده طمزم واسمـ واًمٓمح٤موي ُم٤مًمؽ أظمرضمف. شاًمٖم٤مومٚملم ُمـ شمٙمـ وٓ اًمٚمٞمؾ

 وم٘مط اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم يٛمتد إٟمام اًمٕمِم٤مء وىم٧م أن قمغم واوح دًمٞمؾ احلدي٨م ومٝمذا

 صالة وىم٧م وآظمر... »: وم٘م٤مل شاًمٌٝمٞم٦م اًمدرر» ذم اًمِمقيم٤مين اظمت٤مره وًمذًمؽ احلؼ وهق

 وىمد 71 - 69/  1 شذطمف» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ وشمٌٕمف 1شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ اًمٕمِم٤مء

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ مج٤مقم٦م اظمتٞم٤مر وهق شاعمجتٝمد سمداي٦م» ذم يمام ُم٤مًمؽ قمـ سمف اًم٘مقل روي

 .71/  3 اعمجٛمقع اٟمٔمر. وهمػمه اإلصٓمخري ؾمٕمٞمد يم٠ميب

 ذم يمام اًمٕمٚمامء يم٤موم٦م ُمذه٥م وهق اًمّم٤مدق اًمٗمجر سمٓمٚمقع اًمٚمٞمؾ يٜمتٝمل: وم٤مئدة

 .اعمذيمقر اعمّمدر

 ش[171»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 العشاء صالة وقت

 اًمٕمِم٤مء؟ صالة وىم٧م ُيًٛمح وىم٧م أي إمم: السائؾ

 ُمًٚمؿ صحٞمح ذم سحي٤مً  ذًمؽ ذم احلدي٨م ضم٤مء طمٞم٨م، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم: الشقخ

 صالة ووىم٧م» ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ

 ش.اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء
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 سمٕمض سمف ي٘مقل يم٤من وإن قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ ومٝمذا، اًمّم٤مدق اًمٗمجر ُمٓمٚمع إمم وًمٞمس 

 ش.اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م»: اًمّمحٞمح احلدي٨م هلذا خم٤مًمػ ٕنف، إئٛم٦م

 .ش.: 71: 37/ 97/ واًمٜمقر اهلدى»

 العشاء صالة وقت

 وىمت٤من ًمٚمٕمِم٤مء سم٠من ذيمر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ، اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م ذيمر قمغم: ةمداخؾ

 ذم ًمٞمس»: سمحدي٨م اؾمتِمٝمدوا آوٓمرار وىم٧م وقمغم، اوٓمرار ووىم٧م اظمتٞم٤مر وىم٧م

ر ومٞمٛمـ أو، اًمّمالة قمـ يٜم٤مم ومٞمٛمـ اًمتٗمريط إٟمام، شمٗمريط اًمٜمقم  شوىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ُي١َمظمِّ

 اًمٚمٞمؾ؟ ٟمّمػ سمٕمد إمم: يٕمٜمل أطمٞم٤مٟم٤مً  سمف ٟم٠مظمذ هذا؟ آوٓمرار وىم٧م طمٙم٤مي٦م

 هذا ؟ ذقم٤مً  صم٤مسم٧م اًمقىم٧م هذا. ٓ وآ سمف ٟم٠مظمذ: ًمؽ ٟم٘مقل ُم٤م ىمٌؾ: الشقخ

ر ومٞمٛمـ اًمتٗمريط إٟمام، شمٗمريط اًمٜمقم ذم ًمٞمس»: طمدي٨م  وىم٧م يدظمؾ طمتك اًمّمالة ُي١َمظمِّ

 .شإظمرى

 ًمٚمٕمِم٤مء؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم أظمرى اًمّمالة وىم٧م ويـ، إيف: الشقخ

 .ًمٚمٕمِم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 ًمٚمٗمجر؟ وسم٤مًمٜم٦ًٌم: الشقخ

 .اًمِمٛمس ـمٚمقع: مداخؾة

 إظمرى؟ اًمّمالة، ٓ: الشقخ

 ًمٚمٗمجر؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم، أظمرى صالة وىم٧م ذم ُم٤م: مداخؾة

 .اًمٔمٝمر ومٞمف: الشقخ

 .ـمٌٕم٤مً  ُمٕمروف، اًمِمٛمس سمٓمٚمقع يٜمتٝمل اًمٗمجر: مداخؾة

 اًمٗمرق؟ هق ُم٤م، اًمٚمٞمؾ سمٜمّمػ يٜمتٝمل واًمٕمِم٤مء: الشقخ

 .يٕمٜمل آوٓمرار وىم٧م قمغم سمتٙمٚمؿ أن٤م. ٓ: مداخؾة
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 .سم٘مقًمف اًمٚمِّـل ومٝمامن أن٧م شُمَرى ي٤م سمس، ومٝمامٟمف أن٤م سمت٘مقًمف اًمٚمِّـل أن٧م: قخالش

، إظمرى اًمّمالة وىم٧م إمم متتد صالة يمؾ أنف ًمٌٞم٤من ُيًؼ مل أظمل احلدي٨م هذا 

 إذا ومٞمام ي١ماظمذ إٟمام، قمٜمٝم٤م ُي١َماظمذ ٓ ومٝمق اًمّمالة قمـ ٟم٤مم إذا اإلٟم٤ًمن أن ًمٌٞم٤من ؾِمْٞمَؼ  وإٟمام

 حتديد ًمٌٞم٤من ُيًؼ مل هذا ًمٙمـ، أظمرى صالة وىم٧م ؾيدظم طمتك اًمّمالة إظمراج شمٕمٛمد

 .اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات إوىم٤مت

 وىم٧م دظمؾ ُم٤م، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ُم٤م إمم اًمٕمِم٤مء صالة قمـ ٟم٤مم رضمؾ يم٤من وم٢مذا 

 ُمـ هٜم٤م سمد ٓ، اًمٗمجر وىم٧م يدظمؾ طمتك ُيَّمٚمِّـل أن ًمف ُمٕمٜم٤مه٤م ومٝمؾ ومٕماًل؟ هٜم٤م اًمّمٌح

 يمام اًميورة وىم٧م قمغم سمف ًمقا اؾمتد اًمذي سم٤محلدي٨م إٓ ُمٗم٘مقد هٜم٤م واًمدًمٞمؾ، دًمٞمؾ

 .شمٜم٘مؾ

 ًم٘مٌؾ ٟمقُمف ؾمح٥م، اًمٗمجر ًمّمالة يًتٞم٘مظ مل اًمذي اًمرضمؾ أجْم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ يرد ًمٙمـ 

 اًمّمالة وىم٧م دظمؾ ُم٤م ًمًف ٕنف: يّمٚمٞمٝم٤م ومٝمق اًمٔمٝمر صالة ىمٌؾ وم٘م٤مم، اًمٔمٝمر صالة

 .إـمالىم٤مً  قم٤ممل سمف ي٘مقل ٓ هذا، إظمرى

 اعمحددة ٚمقاتًمٚمّم سم٤مًمٜم٦ًٌم صح هل اًميورة وىم٧م: سمٜم٘مقل ٟمحـ ًمذًمؽ 

 .اًمٔمٝمر ووىم٧م اًمٕمٍم وىم٧م ُمثالً ، قم٤مُم٦م سمّمقرة وأظمر، إول اًمقىم٧م

 يمؾ قمـ ختتٚمػ اًمٕمِم٤مء صالة، ختتٚمػ اًمّمالة أنف سمتٕمرف وم٠من٧م اًمٕمِم٤مء وىم٧م أُم٤م 

 .شمٕمجٞمٚمٝم٤م ُمـ أومْمؾ شم٠مظمػمه٤م سم٠منف، إظمرى اًمّمٚمقات

 إمم اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق إومْمؾ اًمت٠مظمػم هذا ًمٙمـ 

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

 ًمٞمس»: طمدي٨م سمٛمثؾ شمٕمٓمٞمٚمف جيقز ٓ اًمٍميح اًمٜمص هبذا اعَمْحُدود اًمتقىمٞم٧م هذا 

 صالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ»: طمدي٨م أجْم٤مً  سمف قَمٓمَّٚمٜم٤م وإٓ، آظمره إمم ششمٗمريط اًمٜمقم ذم

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز ُم٤م هذا شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمٗمجر

 ش11: 17: 33/ 171/ واًمٜمقر اهلدى»
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 العشاء صالة وقت

 ًمٚمٗمجر؟ أم اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م: مداخؾة

 .اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ: الشقخ

 ُمش وإٓ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ أنف ٟمٕمرف يمٞمػ، ؾم٤مقم٦م سمدون ذقم٤مً  ًمٙمـ: مداخؾة

 اًمٚمٞمؾ؟ ٟمّمػ

، هذه قم٤مدات ضمٜمس هذه قمغم اقمت٤مد إذا اإلٟم٤ًمن، أنقاع اعمٕمروم٦م أظمل ي٤م: الشقخ

 ؟اخلٛم٦ًم إوىم٤مت يٕمرومقن يم٤مٟمقا  يمٞمػ يِمٌف ؾم١ماًمؽ

 اًمنمع؟ ذم حتديد هل٤م إوىم٤مت وهذا: مداخؾة

 .اًمنمع ذم حتديد هل٤م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ أي: مداخؾة

 .اًمنمع ذم اًمتحديد هذا. ـمٞم٥م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 اًم٤ًمقم٦م؟ قمغم، ُم٤مذا قمغم ىم٤مئؿ اًمنمع ذم اًمتحديد هذا. ـمٞم٥م: الشقخ

 .ٓ: مداخؾة

 ُم٤مذا؟ قمغم: الشقخ

 .اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م احلٞم٤مة قمغم: مداخؾة

 .اجلقاب هق هذا، ـمٞم٥م: الشقخ

 .َأقمٚمؿ ُأريد أن٤م: مداخؾة

 .زم اؾمٛمح: الشقخ

 .ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ: مداخؾة
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 .إصٕم٥م اًمٓمريؼ إمم، إجن اًمٓمريؼ ُمـ أضمٞمٌؽ أريد أن٤م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

ده هذا ىمٚم٧م، اؾمتًٝمٚمتف أن٧م اًمذي هذا: الشقخ  أظمذٟم٤م إذا رأجؽ ُم٤م، اًمنمع طَمدَّ

 ًمقٓ، إذان ًمقٓ اًمّمٚمقات أوىم٤مت يٕمرف ُمٜمٝمؿ واطمد يمؿ ُمّمكم ُمًٚمؿ أخػ

 واطمد؟ يمؿ وسُمَجِره٤م قُمَجِره٤م قمغم اعمٗمٙمرة

 .ىمٚمٞمالً : مداخؾة

 ٕهنؿ يٕمرومقا؟ ُم٤م ح٤مذا. ـمٞم٥م واطمد ٟمّمػ واطمد سم٤مًٕمػ: يٕمٜمل: الشقخ

، احلديث٦م أٓت ذًمؽ؟ قمـ سومٝمؿ اًمذي ُمـ، اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٔمقاهر قمـ اٟمٍمومقا 

 .ـمٞم٥م

 قمـ اعم١ًموًم٦م إوىم٤مف وزارة ٤مرتص ٕنف: ومتٜم٦م ص٤مرت احلديث٦م وأٓت 

 إُم٤مرات قمـ وأقمرو٧م، احلديث٦م أٓت هبذه شمقرـم٧م، اعمًٚمٛملم قم٤ٌمدات شمّمحٞمح

 .اًمنمقمٞم٦م واًمٕمالُم٤مت

 هذا، اًمقىم٧م ىمٌؾ رُمْم٤من ذم يٗمٓمروا ٟم٤مس ذم أنف اخلالف شمًٛمع أن٧م وًمذًمؽ 

 لموم٤ممه وُمش، أذاهنؿ ىمٌؾ يٗمٓمروا اًمذيـ ٕن ح٤مذا؟، آظمره إمم وي٘مْمقا  يٕمٞمدوا ٓزم

 اًمٗمجر وىم٧م ىمٌؾ ُيَّمٚمُّقا  اًمّمٌح أذان وإظمٓمر، ذقمل همػم أذاهنؿ أن أن طمتك

 هق، اًمٔمقاهر شمٚمؽ قمـ أٓت هبذه اٟمٍمومقا  اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م، آظمره إمم اًمّم٤مدق

 .وم٤مرق ُمع ـمٌٕم٤مً  مت٤مُم٤مً  اجلقاب ٟمٗمس

 يٙمثر يمام يٙمثر ٓ، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ُمٕمروم٦م أُم٤م، هل٤م آٟمت٤ٌمه يٙمثر اخلٛمس اًمّمٚمقات

 ٟمّمػ يٕمرف ومرد يمؾ ضوري ُمش ًمٙمـ ويـ؟ اًمدٟمٞم٤م ٕن: ّمٚمقاتاًم اخلٛمس

 .ُمتك اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ يٕمرف اعمًٚمٛملم أومراد ُمـ ومرد يمؾ ضوري ُمش، اًمٚمٞمؾ

 ُمزدًمٗم٦م ذم يم٤مٟم٧م هل؟ ُمـ ضمٚمٞمٚم٦م صح٤مسمٞم٦م اُمرأة طمدي٨م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أذيمر أن٤م 

 اًم٘مٛمر؟ ؾم٘مط هؾ، اًمِم٤مهد هٜم٤م اًم٘مٛمر؟ ؾم٘مط هؾ اٟمٔمري ضم٤مريتٝم٤م أو: خل٤مدُمتٝم٤م وم٘م٤مًم٧م

 ُمـ شمٜمٓمٚمؼ أن شمريد ومٝمل، اًمث٤مين اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ دظمؾ يٙمقن اًم٘مٛمر ؾم٘مط إذا شم٘مّمد؟ ُم٤مذا
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 ومٝمل، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد يٜمٓمٚم٘مقا  أنف واًمُْمَٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمء َأِذن اًمرؾمقل ٕن: اعمزدًمٗم٦م

 وٓ، اًم٘مٛمر ـمٚمقع ٟمالطمظ ٓ ٟمحـ هذه اًمٜمٔمرة، اًم٘مٛمر ؾم٘مقط ُمـ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ شمٕمرف

 !رء أي ٓو، اًمِمٛمس ـمٚمقع همروب وٓ سمؾ، اًم٘مٛمر همروب

 ُمـ أن٧م ٕنؽ: ُمٕمؽ احلؼ: اًم١ًمال هذا وشم٠ًمل، هذا شمًتٖمرب هبذا وم٠من٧م

 قمز اهلل ضمٕمٚمٝم٤م اًمتل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمراقم٤مة قمـ اٟمٍمف اًمذي اجلٛمٝمقر

٠َمُخقَٟمَؽ ▬: أي٦م هق ُم٤م، اعمقاىمٞم٧م ُمٕمروم٦م ذم دًمٞمالً  وضمؾ ًْ ـِ  َي ىمِٞم٧ُم  ِهَل  ىُمْؾ  إَِهٚم٦َّمِ  قَم  َُمَقا

 يٕمرومقن يم٤مٟمقا  اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٓمرق هبذه، احل٩م ؿمٌف[ 189: ٌ٘مرةاًم] ♂ًمِٚمٜم٤َّمسِ 

 .ؾم٤مسم٘م٤مً 

 .يتّمقرون يم٤مٟمقا : مداخؾة

ن يم٤من، ُمٙمتقم أم سمـ قمٛمرو طمدي٨م شمٕمرف: الشقخ  واًمرضمؾ، اًمٗمجر ًمّمالة ُي١َمذِّ

: اًمٜم٤مس ًمف ي٘مقًمقا  اًمٜم٤مس سمف ومتٛمر، اعمًجد فمٝمر ذم ي٘مػ يم٤من: ىم٤مل يٕمرف؟ سمامذا ضير

 اًمٞمقم، أصٌح٧م أصٌح٧م: ًمف ي٘مقًمقا  ىم٤مقمد اًمٓمريؼ ذم اح٤مرة، أصٌح٧م أصٌح٧م

 .أصٌح٧م يٕمرف ُم٤م اًمٓمريؼ ذم يٛمر اعمٗمتل

 .وم٘مٝم٤مء يم٤مٟمقا  اًمًٚمػ زُمـ ذم اعم١مذٟملم: مداخؾة

 .ُمقفمٗمقن ومٝمؿ اًمزُم٤من آظمر ذم اعم١مذٟملم أُم٤م، ؿمؽ سمال. ٟمٕمؿ: الشقخ

 .وسمس اًمقفمٞمٗم٦م هيٛمٝمؿ: مداخؾة

 ش11: 17: 47/ 197/واًمٜمقر اهلدى»

 فضؾ وبني الققت أول يف الصالة فضؾ بني تقفقؼال كقػ

 يف مجاعة العشاء صالة بني األمر دار وإذا العشاء؟ صالة تلخر

 أفضؾ؟ فلهيّم أخرها إذا مـػرًدا أو وقتفا أول

 .شوىمتٝم٤م ذم اًمّمالة اهلل إمم إقمامل أطم٥مَّ  إن»: ُمٜمٝمؿ إول طمديثلم ذم: مداخؾة
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 .ٟمٕمؿ: الشقخ

ه قمكم إخ إي٤مه أقمٓم٤مين صم٤مين طمدي٨م وهٜم٤م: مداخؾة  رؾمقل ي٘مقل،  ً ظمػما  اهلل ضمزا

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء سمت٠مظمػم ُٕمرهتؿ، أُمتل قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ»: ط اهلل

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 احلديثلم؟ سملم اًمتقومٞمؼ وضمف هق ُم٤م: مداخؾة

: أي، وظمّمقص قمٛمقم إصقًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ذم اًمتقومٞمؼ وضمف: الشقخ

 صالة إٓ وىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة إقمامل أومْمؾ أن ىم٤مقمدة ُيْٕمٓمِٞمٜم٤م إول احلدي٨م

 .شم٠مظمػمه٤م إومْمؾ اًمٕمِم٤مء ومّمالة، اًمٕمِم٤مء

 اًم٘مقاقمد ُوِوَٕم٧م وًمذًمؽ، ضمداً  ويمٌػمة يمثػمة سمٜم٦ًٌم اًمنمع ذم ُمقضمقد هذا

 ُمثؾ قمـ ُيـِجٞم٥م أن هب٤م اؾمتٓم٤مع، اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م شَمَٕمٚمَّٛمٝم٤م إذا طمتك: إصقًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .اًمّمقرة هذه

َُم٧ْم ▬: أي٦م سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمػ : احلدي٨م وسملم، [3: اح٤مئدة] ♂اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ

 ؟شُمٞمتتف احلؾ..»

 اًمٕمٛمقم هذا ُمـ اؾمتثٜمك احلدي٨م ومج٤مء، ُمٞمت٦م يمؾ شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م أي٦م، وظم٤مص قم٤مم

َُم٧ْم ▬: أي٦م ذم واًمدم يمذًمؽ، اًمٌحر ُمٞمت٦م، اًمًٛمؽ مُ  اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ : اح٤مئدة] ♂َواًمدَّ

 .شواًمٓمح٤مل واًمٙمٌد واجلراد احلقت: ودُم٤من ُمٞمتت٤من ًمٜم٤م أطمٚم٧م»: احلدي٨م ذم ٤مءضم [3

ٌّؼ اخل٤مص سم٤مًمٜمص اًمٕم٤مم ختّمٞمص ىم٤مقمدة هذه ، احلديثلم قمغم اجلقاب ذم شُمَٓم

 .شوىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة»: قم٤مم طمدي٨م إول احلدي٨م

رت، أُمتل قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ»: طمدي٨م ظَمَّ  .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة َٕ

 صالة أجْم٤مً  يِمٛمؾ أنف سمحٞم٨م، قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس إول احلدي٨م أن ليٕمٜم هذا 

 هب٤م شم٠مظمر ومٙمٚمام، اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ُمـ اًمٕمٙمس قمغم اًمٕمِم٤مء صالة، ٓ، اًمٕمِم٤مء

 .ًمف أومْمؾ يم٤من اعمّمكم
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َّٓ  يٜمٌٖمل هذه إومْمٚمٞم٦م هٜم٤م ًمٙمـ  ت أ  صالة ومْمٞمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م احلريص قمغم شُمَٗمقِّ

 .اًمٕمِم٤مء الةص شم٠مظمػم ومْمٞمٚم٦م ُمـ أهؿ ٕهن٤م: اجلامقم٦م

 وسملم، اًمقىم٧م أول ذم اجلامقم٦م ُمع اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم أن سملم إُمر دار إذا سمٛمٕمٜمك

 .اًمقىم٧م آظمر ذم وطمده ُيَّمٚمِّـل أن

ر وٓ، اًمقىم٧م أول ذم اجلامقم٦م ُمع ُيَّمٚمِّـل: ٟم٘مقل  آظمر إمم اًمٕمِم٤مء صالة ُي١َمظمِّ

 هق، اًمٜمٗمؾ هق ٤موُم، اًمٜمٗمؾ ؾمٌٞمؾ ذم ومرض ُيَْمٞمِّع أن إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد سملم ٕنف: اًمقىم٧م

 إُم٤م: أُمريـ سملم ومٝمق، ُمًتح٥م أُمر ًمٙمٜمف، ومرض ًمٞمس وهق اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م شم٠مظمػم

 أن وإُم٤م، اًمقىم٧م شم٠مظمػم وهق اعمًتح٥م قمغم اعمح٤مومٔم٦م ؾمٌٞمؾ ذم اًمٗمريْم٦م ُيَْمٞمِّع أن

 ُمع اًمّمالة وهل اًمٗمرض قمغم وحي٤مومظ، اًمقىم٧م شم٠مظمػم وهق هذا اعمًتح٥م ُيَْمٞمِّع

 .اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م

د ومٞمٝم٤م يدظمؾ هؾ، اًمٕمِم٤مء صالة ًمت٠مظمػم ٦ًٌمسم٤مًمٜم: مداخؾة  اًمٔمٝمر؟ ًمّمالة اإلسمرا

 .احلر ؿمدة وهق، ُُمَٕملمَّ  فمرف ذم اإلسمراد، ٓ: الشقخ

 ..اًمدٟمٞم٤م شمؼمد طمتك ؾم٤مقمتلم شم٠مظمػمه٤م ممٙمـ يٕمٜمل: مداخؾة

ة ذم ذًمؽ، ٟمٕمؿ: الشقخ  اعمٕمٜمك ذم داظمؾ اًمٔمٝمر ًمّمالة اًمتٌٙمػم ًمٙمـ، احلر ؿِمدَّ

 .ٟمٕمؿ. اًمٕم٤مم

 ش 11: 34: 71/  164/  واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 37: 44/  164/  واًمٜمقر اهلدى» 

 ش 11: 18: 77/  164/  واًمٜمقر اهلدى»

 العشاء؟ وقت فقف يـتفل الذي الؾقؾ مـتصػ يؽقن متك

 ذم اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ هق ُم٤م وًمٙمـ اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ قمٜمد اًمٕمِم٤مء ومرض هن٤مي٦م: مداخؾة

 قمنمة؟ اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م هق هؾ إوىم٤مت
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 ي٘مٍم وىمد اًمٚمٞمؾ يٓمقل ىمد..اًمٗمّمقل سم٤مظمتالف ُمتحرك رء هذا ٓ: الشقخ

 قمٜمديمؿ شمٖمرب اًمِمٛمس اًمٞمقم ُمثاًل  يٕمٜمل، واحل٤ًمب آٟمت٤ٌمه ُمـ رء ُمـ سمد ومال اًمٜمٝم٤مر

 واًمٜمّمػ اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م ذم اًمِمٛمس همرسم٧م إذا! ـمٞم٥م، واًمٜمّمػ اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م

: إًذا ؾم٤مقم٦م قمنم إطمدى.. .، وٟمّمػ مخ٦ًم اًمٗمجر؟ يٜمتٝمل ومٛمتك، اًمٚمٞمؾ سمدأ ُمٕمٜم٤مه

 ؾمت٦م قمغم وٟمّمػ مخ٦ًم أوٗم٧م وم٢مذا، وٟمّمػ مخ٦ًم قمنم اإلطمدى ٟمّمػ شم٠مظمذ

 قمغم ُمٜمف يٜم٘مص أو ومٞمف يزاد هذا، صم٤مسم٧م ًمٞمس هذا ًمٙمـ، قمنم اصمٜم٤م يّمػم؟ ُم٤مذا وٟمّمػ

 هق إٟمام صم٤مسم٧م همػم رء ومٝمق، اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ هذا، وشم٠مظمره اًمٖمروب شم٘مدم طم٥ًم

 اًمٕمِم٤مء وىم٧م أُم٤م، سيح هذا ذم واًمٜمص، مت٤مًُم٤م اًمٗمجر يم٠مذان اعمٖمرب يم٠مذان ُمتحرك

 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم يمام ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ هق

 اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م»: ىم٤مل اًمّمالة أوىم٤مت ط اًمٜمٌل ذيمر طمٞمٜمام اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو

 أهي٤م أن٧م أو، اإلُم٤مم أهي٤م وأن٧م، هذا شمراىم٥م أن اعم١مذن أهي٤م ومٕمٚمٞمؽ، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم

 سمٕمد مم٤م أيمثر إمم شم١مظمره٤م أن جيقز ومال اًمّمالة سمت٠مظمػم ٚمٞم٧مسم إذا قم٤مُم٦م سمّمقرة اعمًٚمؿ

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

 ش13: 78: 11ش /3» راسمغ ومت٤موى»

 العشاء بعد السؿر وحؽؿ العشاء تلخر اشتحباب

 ش.اجلامقم٦م رواه. »اًمٕمِم٤مء ي١مظمر أن يًتح٥م ط ويم٤من

 .ذـمٝمام قمغم صحٞمح وؾمٜمده. اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم: ش741 و 747/ 7» أمحد زاد

 ؾم٤مئر قمغم هب٤م ومْمٚمتؿ ىمد وم٢مٟمٙمؿ اًمّمالة هبذه أقمتٛمقا »: ومٞم٘مقل ًمؽذ قمغم وحيض

 سمـ طمريز ـمريؼ ُمـش 437/ 1» وطمؿش 69» داود أبق. شىمٌٚمٙمؿ أُم٦م شمّمٚمٝم٤م ومل إُمؿ

 ُمٕم٤مذ أصح٤مب ُمـ ويم٤من - اًمًٙمقين محٞمد سمـ قم٤مصؿ قمـ ؾمٕمد سمـ راؿمد صمٜم٤م: قمثامن

 اًمٕمِم٤مء ةصال ذم ط اهلل رؾمقل رىمٌٜم٤م: ي٘مقل ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ؾمٛمع أنف - ضمٌؾ سمـ

 رؾمقل وم٘م٤مل خيرج وًمـ صغم ىمد: ي٘مقل ُمٜم٤م واًم٘م٤مئؾ خيرج ًمـ أن فمٜمٜم٤م طمتك وم٤مطمتٌس

 يمام ًمف وم٘م٤مًمقا  ط اًمٜمٌل ظمرج طمتك يمذًمؽ وم٢مٟم٤م: داود أبق زاد. ومذيمره... ط اهلل
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 .ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا. احلدي٨م... هلؿ وم٘م٤مل. ىم٤مًمقا 

ـْ َأْهؾِ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزل آٟمتٔم٤مر هذا وذم ًء ُِم قا ؾَمَقا ًُ َواّلل قَمٚمِٞمٌؿ .. ..اًْمِٙمَت٤مِب  ًَمٞمْ

 ط اهلل رؾمقل أظمر: قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل[ 111 - 113 :قمٛمران آل] ♂سم٤ِمعْمُتَِّ٘ملمَ 

 ًمٞمس إٟمف أُم٤م»: ىم٤مل اًمّمالة يٜمتٔمرون اًمٜم٤مس وم٢مذا اعمًجد إمم ظمرج صمؿ اًمٕمِم٤مء صالة

: أي٤مت ه١مٓء وأنزل: ىم٤ملش همػميمؿ اًم٤ًمقم٦م هذه اهلل يذيمر أطمد إدي٤من هذه أهؾ ُمـ

ـْ َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب  ▬ ًء ُِم قا ؾَمَقا ًُ ـْ ُيْٙمَٗمُروُه ▬: سمٚمغ طمتك ♂...ًَمٞمْ ـْ ظَمػْمٍ وَمَٚم َوَُم٤م َيْٗمَٕمُٚمقا ُِم

 .♂َواّلل قَمٚمِٞمٌؿ سم٤ِمعْمُتَِّ٘ملمَ 

 .طمًـ ؾمٜمد وهذا. قمٜمف زر قمـ قم٤مصؿ قمـ ؿمٞم٤ٌمن قمـش 397/ 1» أمحد أظمرضمف

 .ؾمٌؼ يمام اعمِم٘م٦م ُمـ ومٞمف ح٤م سمذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ يٕمزم ٓ ويم٤من

 يم٤من وم٘مد ويمثرة ىمٚم٦م اعمجتٛمٕملم أطمقال يراقمل اًمًالم قمٚمٞمف ومٙم٤من ذًمؽ وُمع

 خ. »أظمر أبٓم٠موا رآهؿ وإذا، قمجؾ اضمتٛمٕمقا  رآهؿ إذا، يٕمجؾ وأطمٞم٤مٟم٤م ي١مظمره٤م أطمٞم٤مٟم٤م

 .سمرزة أيب قمـش 147» وـمٞم٤مش 369/ 3: طمؿ م

 ُم٩م. سمٕمده٤م ؾمٛمر وٓ اًمٕمِم٤مء ىمٌؾ ط اهلل رؾمقل ٟم٤مم ُم٤م: قم٤مئِم٦م وىم٤مًم٧م

 يٕمغم سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـش 467/ 6» طمؿ ش411» ـمٞم٤مش 438»

 رضم٤مل ورضم٤مًمف طمًـ ؾمٜمد وهذا. قمٜمٝم٤م أبٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ اًمٓم٤مئٗمل

 .صحٞمح إٟمف: شاًمزوائد» ص٤مطم٥م وىم٤مل. ؾمٛمٚمؿ

 صمٜم٤م: ؾمٚمٞمؿ سمـ حيٞمك صمٜم٤م: آدم سمـ حمٛمقد صمٜم٤م: ىم٤مل ٟمٍم اسمـ قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمف

 ومًٛمٕم٧م أظمرة اًمٕمِم٤مء سمٕمد اٟمٍموم٧م: ي٘مقل أيب ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمروة سمـ هِم٤مم

 ي٤م: وم٘م٤مًم٧م، ؾم٘مػ وسمٞمٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م طمجرة ذم وٟمحـ ظم٤مًمتل قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م يمالُمل

 اًمّمالة هذه ىمٌؾ ٟم٤مئام ط اهلل رؾمقل رأج٧م ُم٤م إين اًمًٛمر؟ هذا ُم٤م قمري٦م ي٤م أو قمروة

 ورضم٤مًمف أجْم٤م حمًـ إؾمٜم٤مد وهذا. ومٞمٖمٜمؿ ُمّمٚمٞم٤م أو ومٞمًٚمؿ ٟم٤مئام إُم٤م، سمٕمده٤م ُمتحدصم٤م وٓ

 .اًمٌخ٤مري رضم٤مل

 : ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل
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 .زضمرٟم٤م: يٕمٜمل اًمٕمِم٤مء سمٕمد اًمًٛمر ط اهلل رؾمقل ًمٜم٤م (1)ضمدب

 قمـ صمالصم٦م ـمرق ُمـش 711، 389 - 388/ 1» وأمحدش 438» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 يم٤من قمٓم٤مء ًمٙمـ اًمٌخ٤مري رضم٤مل ورضم٤مًمف. قمٜمف ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿم٘مٞمؼ قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء

 .اظمتٚمط ىمد

 واحلدي٨م اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم اًمٕمٚمؿ أهؾ يمثرأ يمره وىمد: اًمؽمُمذي ىم٤مل

 إطم٤مدي٨م أيمثر: اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد وىم٤مل، سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ ذم ورظمص سمٕمده٤م

 .اًمٙمراهٞم٦م

 واًمًٝمر اًمًٛمر يمراه٦م اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ُمٛمقع ُمـ ئمٝمر واًمذي

 : أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اعمًٚمٛملم ص٤مًمح أو اعمتٙمٚمؿ ص٤مًمح ومٞمف ومٞمام إٓ

 ُمـ إُمر ذم سمٙمر أيب ُمع يًٛمر ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل اخلٓم٤مب ـسم قمٛمر قمـ

 [صحٞمح.]ُمٕمٝمام وأن٤م اعمًٚمٛملم أُمقر

 قمٜمده٤م ط اًمٜمٌل يم٤من ًمٞمٚم٦م ُمٞمٛمقٟم٦م سمٞم٧م ذم رىمدت: ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 صمؿ ؾم٤مقم٦م أهٚمف ُمع ط اًمٜمٌل ومتحدث: ىم٤مل سم٤مًمٚمٞمؾ ط اًمٜمٌل صالة يمٞمػ ٕنٔمر

 .رىمد

 ش.76» ٟمٍم واسمـش 184/ 4» ُمًٚمؿ رواه

 قمٜمد حتدصم٤م إنّم٤مر ُمـ آظمر ورضمال طمْمػم سمـ أؾمٞمد أن: قمٜمف اهلل ريض أنس قمـ

 ؿمديدة واًمٚمٞمٚم٦م ؾم٤مقم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ُمـ ذه٥م طمتك هلام طم٤مضم٦م ذم ًمٞمٚم٦م ط اهلل رؾمقل

 وم٠مو٤مءت، قمّم٤مة واطمد يمؾ وسمٞمد يٜم٘مٚم٤ٌمن ط اًمٜمٌل قمٜمد ُمـ ظمرضم٤م صمؿ، اًمٔمٚمٛم٦م

                                                           

 .شمرى سمام ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد ُمٗمنا  وضم٤مء ظمرضمف ُمـ مجٞمع قمٜمد سم٤مجلٞمؿ هق (1)

 .وذُمف قم٤مسمف: ي٘مقل إًمٞمٜم٤م ضمدب ُمٕمٜمك - قمٓم٤مء قمـ اًمرواة أطمد هق - ظم٤مًمد وىم٤مل: أمحد وىم٤مل

 .شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ومنه وهبذا: ىمٚم٧م

 سم٤محل٤مء. إًمٞمٜم٤م طمدب: سمٚمٗمظ قمٓم٤مء قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ومح٤مد وهٞم٥م ـمريؼ ُمـش 391/ 4» اًمٓمح٤موي رواه وىمد

 وطمدب: وم٘م٤مل ىمرسم٦م هق ومٞمام اًمًٛمر ضمقاز قمغم دًمٞمال اًمٓمح٤موي ضمٕمٚمف وم٘مد ُمٓمٌٕمٞم٤م حتريٗم٤م هق وًمٞمس. اعمٝمٛمٚم٦م

 [.ُمٜمف. ]أقمٚمؿ واهلل ومقىمف؟ ُمـ قمغم أم ٤موياًمٓمح قمغم ذًمؽ أتّمحػ أدري ومال ىمرسم٦م هق ُم٤م هلؿ
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 ًممظمر أو٤مءت اًمٓمريؼ هبام اومؽمىم٧م إذا طمتك، وقئٝم٤م ذم ُمِمٞم٤م طمتك هلام أطمدمه٤م قمّم٤م

 .أهٚمف سمٚمغ طمتك وقئف ذم ُمٜمٝمام واطمد يمؾ ومٛمِمك قمّم٤مه

 قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا. قمٜمف صم٤مسم٧م قمـ ُمٕمٛمر أن٤م: اًمرزاق قمٌد قمـ ٟمٍم اسمـ رواه

 .اًمًت٦م ذط

 ٓ قمٛمر يم٤من: ىم٤مل إنّم٤مر ُمقمم ؾمٕمٞمد أبق رواه ُم٤م: اجلٛمع ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م ويدل

 إًمٞمٜم٤م وم٤مٟمتٝمك هتجدا أو صالة يرزىمٙمؿ اهلل ًمٕمؾ ارضمٕمقا : ي٘مقل اًمٕمِم٤مء سمٕمد ؾم٤مُمرا  يدع

 أن أردٟم٤م: ىمٚمٜم٤م ي٘مٕمديمؿ؟ ُم٤م: وم٘م٤مل ذر وأيب يمٕم٥م سمـ وأيب ُمًٕمقد اسمـ ُمع ىم٤مقمد وأن٤م

 .ُمٕمٝمؿ وم٘مٕمد اهلل ٟمذيمر

 اسمـ اًمرمحـ قمٌد صمٜم٤م: ؿمٕمٞم٥م سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـش 391/ 4» اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 وأبق. سمف ؾمٕمٞمد يبأ قمـ حيدث ٟمية أب٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اجلريري قمـ ؿمٕم٦ٌم صمٜم٤م: ىم٤مل زي٤مد

 اسمـ هق هذا اًمرمحـ قمٌد يٙمقن أن وحيتٛمؾ أقمرومٝمام مل زي٤مد سمـ اًمرمحـ وقمٌد هذا ؾمٕمٞمد

 .احلدي٨م وٕمٞمػ وهق اإلومري٘مل أنٕمؿ سمـ زي٤مد

 ش[.1/74»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 مجاعة العشاء صالة تلخر

: ي٘مقل واإلُم٤مم، اًمٕمِم٤مء صالة شم٠مظمػم ٟمرى اعمًجد هذا أهؾ ٟمحـ: مداخؾة

 .وىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة أومْمؾ

 وم٤مجلقاب اًمتٗمّمٞمؾ وهبذا اًمتحديد هبذا يم٤من إذا اًم١ًمال هذا ذم اجلقاب: الشقخ

 رء ومٝمذا اًمت٠مظمػم ُمـ يتحرج ٟمٗمًف هق يم٤من إذا إٓ، صحٞمح٤مً  ًمٞمس اإلُم٤مم[ رأي أن]

 اًمٕمِم٤مء ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مقل ومٝمذا أومْمؾ وىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة إن: ي٘م٤مل أن أُم٤م، صم٤من

 ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام ط اًمٜمٌل ىمقل نٕ ذًمؽ: صحٞمح٤مً  ًمٞمس

 إقمامل أومْمؾ أن ؾمئؾ ح٤م ط اًمٜمٌل أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 هذا شوىمتٝم٤م ٕول اًمّمالة»: إظمرى اًمرواي٤مت سمٕمض ذم وضم٤مء شًمقىمتٝم٤م اًمّمالة»: ىم٤مل
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 اًمّمٚمقات ُمـ صالة ومٙمؾ، اًمتخّمٞمص دظمٚمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ احلدي٨م

 صالة إٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ اجلقاب هذا ذم أو اًمٙمالم هذا ذم داظمٚم٦م اخلٛمس

 أن ًمقٓ»: وهمػمه اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن: اًمٕمِم٤مء

 ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة وٕظمرت، صالة يمؾ قمٜمد سم٤مًمًقاك ُٕمرهتؿ أُمتل قمغم أؿمؼ

 يِمؼ ٓ اعمًجد أهؾ يم٤من إذا ٕومما هق اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة ومت٠مظمػم شاًمٚمٞمؾ

 يم٤من ُم٤م إمم إُمر يٕمقد ومحٞمٜمذاك اًمت٠مظمػم قمٚمٞمف يِمؼ ُمـ هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م، قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ

 .اًمٕمِم٤مء ًمّمالة اًمت٠مظمػم قمدم وهق ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم قمٚمٞمف

 هذا طمقل اًمًٙم٤من أو اًمٌٚمد ذم سم٤معم٘مٞمٛملم شمتٕمٚمؼ اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه طم٤مل يمؾ قمغم

 يٙمقن ٓ قمٚمٞمٝمؿ وم٤مًمرد اًمٕمِم٤مء صالة ي١مظمروا أن جطمر ٓ يرون يم٤مٟمقا  وم٢مذا، اعمًجد

 ..اًمٕمِم٤مء ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح٤مً  ًمٞمس هذا ٕن: أومْمؾ وىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة سم٠من

 ش74: 47: 11/ب41: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 كادًرا بف بلس وال بالعتؿة العشاء تسؿقة يؽره

 قمرابٕ شمٖمٚمٌٜمٙمؿ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل. سم٤مًمٕمتٛم٦م اًمٕمِم٤مء شمًٛمٞم٦م ويٙمره

 م. »شاإلسمؾ سمحالب شمٕمتؿ وإهن٤م اًمٕمِم٤مء اهلل يمت٤مب ذم وم٢مهن٤م اًمٕمِم٤مء صالشمٙمؿ اؾمؿ قمغم

 و 79 و 19 و 11/ 4» طمؿش 439» ُم٩مش 97 - 93» ونش 314/ 4» ودش 118

 .قمٛمر اسمـ قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ ًمٌٞمد أيب سمـ اهلل قمٌد قمـش 177

 قمغم صحٞمح وؾمٜمده٤م. شسم٤مإلسمؾ إلقمت٤مُمٝمؿ اًمٕمتٛم٦م يدقمقهن٤م إٟمام»: ٕمحد رواي٦م وذم

 .ُمًٚمؿ ذط

 اسمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 .صحٞمح: شاًمزوائد» ذم وىم٤مل ضمٞمد وإؾمٜم٤مده. قمٜمف اعمٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ طمرُمٚم٦م

 سمـ حمٛمد قمـش 738، 733/ 4» وأمحد وهق أظمرضمف قمٜمف أظمرى ـمريؼ وًمف

 طمًـ وؾمٜمده. خمتٍما  ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ - اعم٘مؼمي يٕمٜمل - ؾمٕمٞمد صمٜمل: قمجالن
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 .أجْم٤مً 

 واًمّمٌح اًمٕمتٛم٦م ذم ُم٤م يٕمٚمٛمقن وًمق»: ط قمٜمف ًمثٌقشمف ٟم٤مدرا ذًمؽ ُمـ سم٠مس وٓ

ش 133 و 377 و 313 و 478/ 4» طمؿش 93» نش 31 - 4» م خ شطمٌقا  وًمق ٕتقمه٤م

 أيب قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر أيب ُمقمم ؾمٛمل قمـ قمٜمف يمٚمٝمؿش 88 - 87/ 1» ُم٤مًمؽ

 .طمديثف ذم سمف ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ ًامناًم ص٤مًمح

: ٟم٘مقل أن يٙمره إُم٤م: ح٤مًمؽ وم٘مٚم٧م: ُم٤مًمؽ قمـ اًمرزاق قمٌد قمـ رواي٦م ذم أمحد زاد

 .طمدصمٜمل اًمذي ىم٤مل هٙمذا: ىم٤مل اًمٕمتٛم٦م؟

 وأمحدش 118» ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٛمرة سمـ يمج٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ ذًمؽ وصم٧ٌم -

 .وهمػمهش 378/ 3» أمحد قمٜمد اهلل قمٌد سمـ وضم٤مسمر وهمػممه٤مش 111 و 89/ 1»

 : هذا هريرة أيب طمدي٨م صمؿ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذيمر أن سمٕمدش 14/ 4» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 اًمٕمٚمؿ وم٢من، اًم٘مقًملم ظمالف واًمّمقاب، سم٤مًمٕمٙمس وىمٞمؾ ًمٚمٛمٜمع ٟم٤مؾمخ هذا: وم٘مٞمؾ»

 اًمٕمتٛم٦م اؾمؿ إـمالق قمـ يٜمف مل وم٢مٟمف، احلديثلم سملم شمٕم٤مرض وٓ، ُمتٕمذر سم٤مًمت٤مريخ

، يمت٤مسمف ذم سمف اهلل ؾمامه٤م اًمذي آؾمؿ وهق اًمٕمِم٤مء اؾمؿ هيجر أن قمـ هنك وإٟمام، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

، سم٠مس ومال اًمٕمتٛم٦م أطمٞم٤مٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م وأـمٚمؼ اًمٕمِم٤مء ؾمٛمٞم٧م وم٢مذا، اًمٕمتٛم٦م اؾمؿ قمٚمٞمٝم٤م ويٖمٚم٥م

 .أقمٚمؿ واهلل

 وي١مصمر هيجر ومال اًمٕم٤ٌمدات هب٤م اهلل ؾمٛمك اًمتل إؾمامء قمغم ط ُمٜمف حم٤مومٔم٦م وهذا

 اعمّمٓمٚمح٤مت وإيث٤مر اًمٜمّمقص أخٗم٤مظ انهجر ذم اعمت٠مظمرون ومٕمٚمف يمام همػمه٤م قمٚمٞمٝم٤م

 .شقمٚمٞمؿ سمف اهلل ُم٤م اًمٗم٤ًمد ُمـ هذا سم٥ًٌم وٟمِم٠م، قمٚمٞمٝم٤م احل٤مدصم٦م

 ش[.1/77»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 العشاء صالة قبؾ الثقم أو البصؾ أكؾ عذ ادداومة حؽؿ

 ومٝمذا، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمثقم أو اًمٌّمؾ أيمؾ قمغم اعمداوُم٦م طمٙمؿ ُم٤م: مداخؾة

 ..اجلامقم٦م ُمع ٕمِم٤مءاًم صالة ذيمرت إذا ي١مدي
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 ومال اخلٌٞمث٦م اًمِمجرة هذه ُمـ أيمؾ ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ح٤م هق ـمًٌٕم٤م: الشقخ

 أن ذًمؽ وراء يٕمٜمل ٓ شآدم سمٜمل ُمٜمف يت٠مذى مم٤م شمت٠مذى اعمالئٙم٦م وم٢من، ُمّمالٟم٤م ي٘مرسمـ

 ُمـ قم٘مقسم٦م هذه سمؾ، اًمّمالة ُمـ ًمالُمتٜم٤مع ذريٕم٦م اًمٌّمؾ أو ًمٚمثقم أيمٚمف اعمًٚمؿ يتخذ

 اًمتل اًمّمالة ؿمٝمقد ُمـ حيرُمف أن ًمف قم٘مقسم٦م، اًمٙمريؿ اًمٜمٌل ًم٤ًمن قمغم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع

 اًم٥ًٌم شمٕم٤مـمك ٕنف: آصماًم  يٙمقن...ومٝمق، درضم٦م وقمنميـ سمًٌع صالشمف قمغم[ شمٗم٦مق]

 .مج٤مقم٦مً  اًمّمالة ُمـ يٛمٜمٕمف اًمذي

 ش39: 31: 11/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م»





 

 

 الصالة إدزاك
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 الصالة أدرك فؼد وقتفا خروج قبؾ الصالة مـ ركعة أدرك مـ

 العن صالة ذلؽ يف وشقاء، يتؿفا أن وعؾقف، الققت يف

 الػجر وصالة

 اًمقىم٧م ذم اًمّمالة أدرك وم٘مد وىمتٝم٤م ظمروج ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك وُمـ

 .يتٛمٝم٤م أن وقمٚمٞمف

 .شيمٚمٝم٤م اًمّمالة أدرك وم٘مد اًمّمالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ»: ط ىم٤مل

 ش. 114» وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .ٗمجراًم وصالة اًمٕمٍم صالة ذًمؽ ذم وؾمقاء

 أدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمّمٌح ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ»: ط ىم٤مل

 شاًمٕمٍم أدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٖمرب أن ىمٌؾ اًمٕمٍم ُمـ ريمٕم٦م أدرك وُمـ، اًمّمٌح

 [.صحٞمح]

 : [احلدي٨م ؿمقاهد ؾم٤مق أن سمٕمد إًم٤ٌمين ىم٤مل صمؿ]

، صحٞمح٦م أهن٤م اًمقىم٧م ظمروج ىمٌؾ ريمٕم٦م أدرك ُمـ أن قمغم شمدل إطم٤مدي٨م وهذه

 ُمذه٥م وهق واًمٕمٍم اًمٗمجر يمّمالة اًمٜمٝمل وىم٧م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ٕم٦ماًمريم وىمٕم٧م وًمق

 ذم وهق اًمِمٛمس قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُمـ: وم٘م٤مل طمٜمٞمٗم٦م أبق ذًمؽ سمٕمض ذم وظم٤مًمػ. اجلٛمٝمقر

 قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمقاردة سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٓمح٤موي ًمف واطمت٩م. صالشمف سمٓمٚم٧م اًمّمٌح صالة

 وطمدي٨م قم٤مئِم٦م حلدي٨م ٟم٤مؾمخ٦م أهن٤م اعمحت٩م هذا وزقمؿ اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اًمّمالة

 .دًمٞمؾ إمم حتت٤مج دقمقى وهل ىمٌٚمف اًمذي هريرة أيب

 ومٞمٙمقن اًمِم٤مرع اؾمتثٜم٤مه ُم٤م ظمال صالة يمؾ شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م أن واحلؼ

 وهق ظم٤مص وم٢مٟمف هذا هريرة أيب طمدي٨م اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ. إطم٤مدي٨م هلذه خمّمّم٤م

 .آصقل ذم شم٘مرر يمام اًمٕم٤مم قمغم ُم٘مدم

 وإًمٞمف ًمٚمقىم٧م ُمدريم٤م يٙمقن ٓ ٕم٦مريم ُمـ أىمؾ أدرك ُمـ أن احلدي٨م ُمٗمٝمقم إن صمؿ
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448 

 ش.41 - 19/ 4» ومٞمف اًمٌح٨م هذا مت٤مم وراضمعش. إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم يمام اجلٛمٝمقر ذه٥م

 ش[.1/93»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 والصبح؟ العن لصالة مدرًكا ادصيل يؽقن متك

 أو اًمِمٛمس شمٖمرب أن ىمٌؾ ؾمجدة اًمٕمٍم ُمـ أدرك ُمـ»: ُمرومققم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 . ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئك وُمًٚمؿ أمحد رواه شأدريمٝم٤م وم٘مد شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمّمٌح ُمـ

 .صحٞمح

 اجل٤مرود واسمـش 6/78» وأمحدش 1/97» واًمٜم٤ًمئكش 113 ـ 4/114» ُمًٚمؿ رواه

 قمـ يزيد سمـ يقٟمس قمـ اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد قمـ ـمرق ُمـش 81/4» واًمناجش 81»

 اًمٜم٤ًمئك وىم٤مل. - عمًٚمؿ واًمًٞم٤مق - سمف قم٤مئِم٦م قمـ قمروة طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اًمزهرى

جوا  .شؾمجدة» سمدل شريمٕم٦م» ًمنا

 ُمـش 1/91» شاعمٕم٤مٟمك ذح» رم واًمٓمح٤موىش 711» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف ويمذًمؽ

 .سمف يقٟمس أظمؼمٟمك: ىم٤مل وه٥م اسمـ ـمريؼ

، شؾمجدة»: إول سم٤مًمٚمٗمظ ًمٙمـ اًمقضمف هذا ُمـش 1/378» اًمٌٞمٝم٘مك وأظمرضمف

 ٘مٞم٘م٦ماحل رم سمٞمٜمٝمام اظمتالف وٓ، اًمرواة ُمـ هق إٟمام، آظمتالف هذا أن قمغم ذًمؽ ومدل

 سمريمققمٝم٤م اًمريمٕم٦م سم٤مًمًجدة اعمراد»: شاخلٓم٤مسمك» ىم٤مل يمام إُمر وم٢من اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ

 اعمٕمٜمك هذا قمغم ومًٛمٞم٧م سمًجقده٤م مت٤مُمٝم٤م يٙمقن إٟمام واًمريمٕم٦م، وؾمجقده٤م

 أبك طمدي٨م ُمـ روايتف رم سمام ذًمؽ وأجدش 4/34» شاًمٗمتح» رم احل٤مومظ ٟم٘مٚمف.شؾمجدة

 .شاًمٕمٍم صالة ـُم ؾمجدة أول أطمديمؿ أدرك إذا» سمٚمٗمظ أشمك هريرة

 يدرك مل يدريمٝم٤م مل ومٛمـ إومم سم٤مًمًجدة يٙمقن إٟمام اإلدراك أن رم ٟمص ومٝمذا: ىمٚم٧م

 ُمـ ضمزء سم٢مدراك حيّمؾ اإلدراك أن اًمِم٤مومٕمك قمـ اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف ُم٤م قمغم رد ومٗمٞمف، اًمريمٕم٦م

 !آطمرام شمٙمٌػمة وًمق يٕمٜمك، اًمّمالة

 .شاًمريمٕم٦م هك إٟمام واًمًجدة»: احلدي٨م آظمر رم ُمًٚمؿ زاد: تـبقف
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 رم احل٤مومظ ىم٤مل ط يمالُمف ُمـ ًمٞم٧ًم احلدي٨م رم ُمدرضم٦م وهك: ٚم٧مىم

 هذه إدراج حيتٛمؾ»: شإطمٙم٤مم» رم اًمٓمؼمى اعمح٥م ىم٤مل»: ش61 ص» شاًمتٚمخٞمص»

 .شإظمػمة اًمٚمٗمٔم٦م

 ومٚمؿ احلدي٨م ُمّم٤مدر شمتٌٕم٧م أن سمٕمد مم وشمٌلم ٟمٗمًك رم أخ٘مك اًمذى وهق: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل، ُمًٚمؿ همػم قمٜمد أضمده٤م

 ش[414» رىمؿ ي٨مطمد حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 وقتفا يف لؾصالة مدرًكا ادصيل يؽقن بّمذا

 ىمٌؾ اًمٕمٍم صالة ُمـ ؾمجدة أول أطمديمؿ أدرك إذا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 أن ىمٌؾ اًمّمٌح صالة ُمـ ؾمجدة أول أدرك وإذا صالشمف ومٚمٞمتؿ اًمِمٛمس شمٖمرب أن

 .شصالشمف ومٚمٞمتؿ اًمِمٛمس شمٓمٚمع

ئد يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م: ]قال اإلمام[  اعمذاه٥م سمٕمض ىمقل إسمٓم٤مل: إومم: ه٤مُم٦م ومقا

! صالشمف سمٓمٚم٧م اًمٗمجر صالة ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم وهق اًمِمٛمس قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُمـ أن

 وهذا! اًمٕمٍم صالة ُمـ ريمٕم٦م آظمر ذم وهق اًمِمٛمس قمٚمٞمف همرسم٧م ومٞمٛمـ ىم٤مًمقا  ويمذًمؽ

 اًمٜمقوي اإلُم٤مم سمذًمؽ سح يمام احلدي٨م ًمٜمص عمٕم٤مروتف اًمٌٓمالن فم٤مهر ُمذه٥م

 اًمنموق وىم٧م ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل سم٠مطم٤مدي٨م احلدي٨م ُمٕم٤مرو٦م جيقز وٓ. وهمػمه

 قمٚمؿ ذم ُم٘مرر هق يمام اًمٕم٤مم قمغم ي٘ميض واخل٤مص، ظم٤مص وهذا قم٤مُم٦م ٕهن٤م واًمٖمروب

 سمف اًمٌٕمض يًتدل أن احلدي٨م ود ًمٚمٛمذه٥م اًمتٕمّم٥م قمج٤مئ٥م ُمـ وإن. إصقل

 ُمـ آظمر يًتِمٙمٚمف وأن! ومٞمٝم٤م ٟمتٙمٚمؿ اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم وخي٤مًمٗمف، ُم٠ًمخ٦م ذم عمذهٌف

 ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ أهٚمف قمغم اًمتٕمّم٥م ضمره مم٤م اعمِمتٙمك اهلل مموم٢م! أضمٚمٝم٤م

 أيب طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمدش 449/  1» شاًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل ىم٤مل! اًمّمحٞمح٦م

 : ُمٕمٜم٤مه ذم مم٤م وهمػمه هذا هريرة

 إذا اًمّمٌح صالة سمٌٓمالن اًم٘مقل ذم ُمذهٌٜم٤م قمٜمد ُمِمٙمٚم٦م أجْم٤م إطم٤مدي٨م وهذه»

 شمٖمرب مل ُم٤م اًمٕمٍم وىم٧م آظمر أن قمغم سمف اؾمتدل واعمّمٜمػ، اًمِمٛمس قمٚمٞمٝم٤م ـمٚمٕم٧م
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 أم، عمذهٌٙمؿ اًمّمحٞمح احلدي٨م خم٤مًمٗم٦م اعمِمٙمٚم٦م هؾ! اعمتٕمّمٌقن أهي٤م ومٞم٤م.! شاًمِمٛمس

 سمٛمجرد حيّمؾ اإلدراك إن: ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٤مئدة .!اًمّمقاب هق اًمٕمٙمس

م سمتٙمٌػمة وًمق اًمّمالة أضمزاء ُمـ ضمزء أي إدراك  فم٤مهر ظمالف وهذا اإلطمرا

 يمام ُمذهٌف ذم وضمف هق وإٟمام، ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقٓ شاًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر» ذم طمٙم٤مه وىمد، ًمٚمحدي٨م

 اإلُم٤مم قمـ ٟم٘مٚمقا  أهنؿ ُمع احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م وهقش 63/  3» ًمٚمٜمقوي شاعمجٛمقع» ذم

. أقمٚمؿ واهلل. سم٤محلدي٨م اًمٜم٤مس أؾمٕمد ومٝمق. سمريمٕم٦م إٓ اًمّمالة شمدرك ٓ: ىم٤مل أنف أمحد

 ومٚمام، اًمٖمداة يّمكم رضمؾ قمـ أيب ٧مؾم٠مخ»: ش76 ص» ُم٤ًمئٚمف ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل

: ٕيب ىمٚم٧م. ضم٤مئزة هل، اًمّمالة يتؿ: ىم٤مل اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ىم٤مم ريمٕم٦م صغم

 اًمٖمداة صالة ُمـ أدرك ُمـ»: ط اًمٜمٌل ىم٤مل: وم٘م٤مل جيزئف؟ ٓ ذًمؽ أن زقمؿ ومٛمـ

 شطمديثف» ذم روى اًمٌزاز ٟمجٞمح اسمـ رأج٧م صمؿ. شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ ريمٕم٦م

 آظمر ُمـ رأؾمف رومع إذا»: ىم٤مل أنف اعمًٞم٥م اسمـ ؾمٕمٞمد قمـ صحٞمح سمًٜمدش 1/  111 ق»

 ىمقٓ ومٞمٙمقن، إومم اًمريمٕم٦م ُمـ ؾمجدة آظمر يٕمٜمل وًمٕمٚمف .شصالشمف مت٧م وم٘مد ؾمجدة

 اعمتٕمٛمد ذم هق إٟمام احلدي٨م أن واقمٚمؿ: اًمث٤مًمث٦م اًمٗم٤مئدة. أقمٚمؿ واهلل. اعم٠ًمخ٦م ذم آظمر

، اًمّمالة أدرك وإن، سم٤مًمت٠مظمػم صمؿآ هذا قمغم ومٝمق، اًمْمٞمؼ اًمقىم٧م هذا إمم اًمّمالة شم٠مظمػم

 ىمرين سملم يم٤مٟم٧م إذا طمتك، اًمِمٛمس يرىم٥م جيٚمس، اعمٜم٤مومؼ صالة شمٚمؽ»: ط ًم٘مقًمف

ش 111/  4» ُمًٚمؿ رواه. شىمٚمٞمال إٓ ومٞمٝم٤م اهلل يذيمر ٓ، أرسمٕم٤م ومٜم٘مره٤م ىم٤مم، اًمِمٞمٓم٤من

 اًمٜم٤مئؿ إٓ هق وًمٞمس، اعمتٕمٛمد همػم وأُم٤م. قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م ُمـ وهمػمه

 اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد وًمق شمذيمره٤م ُمتك يّمٚمٞمٝم٤م أنف وهق، آظمر طمٙمؿ ومٚمف، واًم٤ًمهل

 هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، ذيمره٤م إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤مش قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو» صالة ٟمز ُمـ»ط ًم٘مقًمف، وهمروهب٤م

/  4» أجْم٤م ُمًٚمؿ أظمرضمف. ش♂يرِ يمْ ذِ ًمِ  ةَ الَ اًمّمَّ  ؿِ ىمِ أَ ▬: ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل وم٢من، ذًمؽ إٓ

 اًمذي هق: وإول: واإلصمؿ راكآد: أُمران هٜم٤م وم٢مذن. اًمٌخ٤مري ويمذا، قمٜمفش 174

 قمٚمٞمف إصمؿ ٓ أنف أظمر إُمر قمـ ؾمٙمقشمف ُمـ أطمد يتقمهـ ومال، ًمٌٞم٤مٟمف احلدي٨م ؾمٞمؼ

 أنف ومٞمف ُم٤م هم٤مي٦م، يدرك مل أو، اًمّمالة أدرك، طم٤مل يمؾ قمغم آصمؿ هق سمؾ، يمال سم٤مًمت٠مظمػم

 اًمّمقرة ومٗمل، يدريمٝم٤م مل إذا هل٤م ُمدرك وهمػم، اًمريمٕم٦م سم٢مدراك ًمٚمّمالة ُمدريم٤م اقمتؼمه

 ُمع صحٞمح٦م همػم صالشمف إظمرى اًمّمقرة وذم، اإلصمؿ ُمع صحٞمح٦م صالشمف وممإ
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: اًمراسمٕم٦م اًمٗم٤مئدة. اًمٜمٝمك أوزم قمغم خيٗمك ٓ يمام، وأطمرى أومم سمف هق سمؾ، أجْم٤م اإلصمؿ

، صحٞمح٦م وصاله٤م، وىمتٝم٤م ذم أدريمٝم٤م ٕنف أي، شصالشمف ومٚمٞمتؿ»: ط ىمقًمف وُمٕمٜمك

 سم٥ًٌم، صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم ٕهن٤م. تٛمٝم٤مي ومال اًمريمٕم٦م يدرك مل إذا وأنف. ذُمتف سمرئ٧م وسمذًمؽ

 ُمـ يدرك مل ُمـ ُمٜمف وأومم ُمثٚمف أن خيٗمك وٓ. ًمٚمذُم٦م ُمؼمئ٦م ومٚمٞم٧ًم، وىمتٝم٤م ظمروج

 إذا أنف أي. ًمذُمتف ُمؼمئ٦م هل وٓ، ًمف صالة ٓ أنف، اًمقىم٧م ظمروج ىمٌؾ ؿمٞمئ٤م صالشمف

 ٓ أن أومم إـمالىم٤م يدريمٝم٤م مل وم٤مًمذي، اًمّمالة سم٢ممت٤مم ي١مُمر ٓ اًمريمٕم٦م يدرك مل اًمذي يم٤من

 جيٕمؾ ومٚمؿ، اًمّمالة إو٤مقم٦م قمـ ًمف واًمردع اًمزضمر سم٤مب ُمـ إٓ ذًمؽ وًمٞمس، هب٤م ي١مُمر

 يٛمٙمٜمف سم٠منف ُمتٕمٚمال، أظمرى ُمرة إو٤مقمتٝم٤م إمم يٕمقد ٓ يمل يمٗم٤مرة عمثٚمف احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع

 اًمنميػ احلدي٨م هذا أوم٤مده يمام ًمٚمٛمتٕمٛمد ىمْم٤مء ومال، يمال، وىمتٝم٤م سمٕمد ي٘مْمٞمٝم٤م أن

 ؿمٞمئ٤م أويت ُمـ ًمٙمؾ يتٌلم ذًمؽ وُمـ. شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ»: اًم٤ًمسمؼ أنس وطمدي٨م

 واًمٜم٤مؾمك اًمٜم٤مئؿ يم٤من وإذا» اعمت٠مظمريـ سمٕمض ىمقل أن اًمديـ ذم واًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ ُمـ

، شأومم ًمؽميمٝم٤م اعمتٕمٛمد يم٤من، وىمتٝم٤م ظمروج سمٕمد ي٘مْمٞم٤مهن٤م - ُمٕمذوران ومه٤م - ًمٚمّمالة

 ىمٞم٤مس سم٤مب ُمـ ٕنف، إرض وضمف قمغم ىمٞم٤مس أومًد ُمـ ًمٕمٚمف سمؾ ظم٤مـمئ ىمٞم٤مس أنف

 قمغم اعمٕمذور همػم ىمٞم٤مس يّمح يمٞمػ إذ، سمداه٦م وم٤مؾمد وهق، ٟم٘مٞمْمف قمغم اًمٜم٘مٞمض

 ًمف اهلل ضمٕمؾ ُمـ قمغم، يمٗم٤مرة ًمف اهلل جيٕمؾ مل وُمـ .اًم٤ًمهل قمغم واعمتٕمٛمد اعمٕمذور

د اعمٕمٜمك قمـ اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ إٓ ذًمؽ ؾم٥ٌم وُم٤م! ! يمٗم٤مرة ، اًمنميػ احلدي٨م هذا ُمـ اعمرا

 رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ وًمٚمٕمالُم٦م. شمقومٞم٘مف غمقم شمٕم٤ممم هلل واحلٛمد، ًمٌٞم٤مٟمف شمٕم٤ممم اهلل ووم٘مٜم٤م وىمد

 اإلوم٤مدة ذم ُمثٚمف إمم يًٌؼ مل أنف أفمـ، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ُمٗمّمؾ ه٤مم سمح٨م شمٕم٤ممم اهلل

 هذا إسمٓم٤مل ذم أطمدمه٤م ومّمٚملم ُمٜمف أن٘مؾ أن اًمٌح٨م هذا مت٤مم ُمـ وأرى، واًمتح٘مٞمؼ

 رمحف ىم٤مل. سمٞمٜم٤م ُم٤م ٟم٘مٞمض قمغم احلدي٨م هبذا اؾمتدل ُمـ قمغم اًمرد ذم وأظمر. اًم٘مٞم٤مس

سمف»: اعمت٘مدم اًم٘مقل ذيمر أن سمٕمد شمٕم٤ممم اهلل  هق سمام اعمٕم٤مرو٦م أطمده٤م: وضمقه ُمـ ومجقا

 اعمٕمذور ُمـ اًمقىم٧م سمٕمد اًم٘مْم٤مء صح٦م ُمـ يٚمزم ٓ: ي٘م٤مل أن وهق، ُمثٚمف أو ُمٜمف أصح

 صحتف - ُمٜمف وىمٌقًمف سمف أُمر ُم٤م ومٕمؾ ذم شمٗمريط ُمٜمف يٙمـ مل اًمذي ورؾمقًمف هلل اعمٓمٞمع -

 هذا وم٘مٞم٤مس. وقمدواٟم٤م قمٛمدا حل٘مف شم٤مرك، ُٕمره ٞمعُمْم، اهلل حلدود ُمتٕمد ُمـ وىمٌقًمف

 اًمقضمف. شاًم٘مٞم٤مس أومًد ُمـ هب٤م اًمذُم٦م وسمراءة، ُمٜمف وىمٌقهل٤م، اًمٕم٤ٌمدة صح٦م ذم هذا قمغم
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 وىمتٝم٤م ٟمٗمس ذم سمؾ، وىمتٝم٤م همػم ذم اًمّمالة يّمؾ مل ٟمًٞم٤من أو سمٜمقم اعمٕمذور أن: اًمث٤مين

 ُمـ»: ط ىم٤مل اميم، ويذيمر يًتٞم٘مظ طملم هذا طمؼ ذم اًمقىم٧م وم٢من، ًمف اهلل وىمتف اًمذي

 وىم٧م: وىمت٤من وم٤مًمقىم٧م. واًمدارىمٓمٜمل اًمٌٞمٝم٘مل رواه شذيمره٤م إذا ومقىمتٝم٤م صالة ٟمز

 ومٝمذا، واؾمتٞم٘م٤مفمف ذيمره وىم٧م هق، ؾمٝمق أو سمٜمقم اعمٕمذور ومقىم٧م، قمذر ووىم٧م، اظمتٞم٤مر

 قمٛمدا وىمتٝم٤م همػم ذم صاله٤م ُمـ قمٚمٞمف ي٘م٤مس ومٙمٞمػ، وىمتٝم٤م ذم إٓ اًمّمالة يّمؾ مل

 اًمٕم٤مُمد سملم وُمّم٤مدره٤م ُمقارده٤م ذم ومرىم٧م ىمد اًمنميٕم٦م أن: اًمث٤مًم٨م!  وقمدواٟم٤م؟

 سم٤مٔظمر اًمٜمققملم أطمد وم٢محل٤مق. سمف ظمٗم٤مء ٓ مم٤م وهذا، وهمػمه اعمٕمذور وسملم، واًمٜم٤مد

 ُم٤م يٙمقن طمتك، اعمٕمذور هب٤م وٟم٠مُمر اعمٗمرط اًمٕم٤مُمد قمـ ٟمً٘مٓمٝم٤م مل أن٤م: اًمراسمع. ضم٤مئز همػم

 اؾمتدرايمٝم٤م إمم ًمف ؾمٌٞمؾ ٓ وضمف قمغم اعمتٕمدي اعمٗمرط هب٤م أخزُمٜم٤م سمؾ، قمٚمٞمٜم٤م طمج٦م ذيمرشمؿ

: ط سم٘مقًمف اؾمتدًٓمٙمؿ وأُم٤م: شومّمؾ. »اعمٗمرط همػم ًمٚمٛمٕمذور وضمقزٟم٤م، قمٚمٞمف شمٖمٚمٞمٔم٤م

 ُمـ أصحف ومام شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٖمرب أن ىمٌؾ اًمٕمٍم ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ»

 مل وًمق، ًمٚمٕمٍم ُمدرك هق: شم٘مقًمقن وم٢مٟمٙمؿ! ىمقًمٙمؿ ُم٘مت٣م قمغم أراه وُم٤م. طمدي٨م

 ومٚمق، ًمذُمتف ُمؼمئ٦م، ُمٜمف صحٞمح٦م ًمٗمٕمٚمٝم٤م ُمدرك أنف سمٛمٕمٜمك. اًمٌت٦م ؿمٞمئ٤م وىمتٝم٤م ُمـ يدرك

 اًمٜمٌل أن وُمٕمٚمقم، سمريمٕم٦م إدرايمٝم٤م يتٕمٚمؼ مل، ُمٜمف وشم٘مٌؾ وىمتٝم٤م ظمروج سمٕمد شمّمح يم٤مٟم٧م

 سمتٕمٛمد آصمؿ هق سمؾ إصمؿ سمال صالشمف صح٧م اًمٕمٍم ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ أن يرد مل ط

، اإلصمؿ يرومع ٓ آدراك هذا أن ومٕمٚمؿ، وىمتٝم٤م ذم مجٞمٕمٝم٤م يقىمع أن أُمر وم٢مٟمف .اشمٗم٤مىم٤م ذًمؽ

 ُمـ ريمٕم٦م يدرك أن سملم ومرق يٙمـ مل، اًمٖمروب سمٕمد شمّمح يم٤مٟم٧م ومٚمق، آصمؿ ُمدرك هق سمؾ

. إصمام أقمٔمؿ يم٤من اًمٖمروب سمٕمد إمم أظمره٤م إذا: ىمٚمتؿ وم٢من. ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م يدرك ٓ أو، اًمقىم٧م

 وإٟمام، وظمٗمتف اإلصمؿ يمثرة ذم وقمدُمٝم٤م اًمريمٕم٦م إدراك سملم يٗمرق مل ط اًمٜمٌل: ًمٙمؿ ىمٞمؾ

 ُمـ أقمٔمؿ اًمقىم٧م ذم عمجٛمققمٝم٤م اعمٗمقت أن ري٥م وٓ. وقمدُمف اإلدراك ذم سمٞمٜمٝمام ومرق

 ومٜمحـ. ُمٜمٝم٤م ًمريمٕم٦م اعمٗمقت ُمـ أقمٔمؿ، ومٞمف ٕيمثره٤م واعمٗمقت، ٕيمثره٤م اعمٗمقت

 ٓ ومٝمذا اإلصمؿ؟ يرومع إدراك أهذا سمريمٕم٦م؟ احل٤مصؾ اإلدراك هذا ُم٤م: وٟم٘مقل ٟم٠ًمخٙمؿ

 إٓ يٗمقهت٤م أو ًمٙمٚمٞم٦مسم٤م يٗمقهت٤م أن سملم ومٞمف ومرق ومال، اًمّمح٦م ي٘متيض إدراك أو! أطمد ي٘مقًمف

 . ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م

 ش174-137/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 يرشع فال لؾجؿع قاصد غر متعؿًدا وقتفا عـ صالة أخرج مـ

 قضاؤها لف

 ًمف ينمع ومال ًمٚمجٛمع ىم٤مصد همػم ُمتٕمٛمدا وىمتٝم٤م قمـ صالة أظمرج ُمـ وأُم٤م

 ومه٤م - قمٜمٝم٤م اًمٜم٤مئؿ أو ًمٚمّمالة اًمٜم٤مد يم٤من إذا ٕنف، أبدا قمٚمٞمف يٕمذر وٓ ىمْم٤مؤه٤م

 وم٠مجـ - وىمتٝم٤م وهق - اًمتذيمر طملم ومقرا هب٤م اإلشمٞم٤من إٓ قمٚمٞمٝمام ًمٞمس - ذقم٤م ُمٕمذوران

 اعمتٕمٛمد؟ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقىم٧م

 ومامش وُم٤مًمف أهٚمف وشمر ومٙم٠منام اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف

ش اًمّمالة» اٟمٔمر. ٤مئت٤موم ؾمٛمل ح٤م يدرك أن أُمٙمـ وًمق اًمٌت٦م إدرايمف إمم ؾمٌٞمؾ ٓ وم٤مت

 .اًم٘مٞمؿ ٓسمـ

 يًٌؼ مل سمام ذًمؽ شم٘مرير ذم أـم٤مل وىمد طمزم اسمـ ويمذا اًمٔم٤مهري داود ُمذه٥م وهق

 أيب اسمـ وؾمٕمد اهلل قمٌد واسمٜمف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر هذا ذم سم٘مقًمٜم٤م ىم٤مل وممـ: وىم٤مل إًمٞمف

 أيب سمـ حمٛمد سمـ واًم٘م٤مؾمؿ ُمًٕمقد واسمـش ط اهلل رؾمقل ص٤مطم٥م» وؾمٚمامن وىم٤مص

 اًمٕمزيز قمٌد سمـ وقمٛمر اهلل قمٌد سمـ وُمٓمرف ؾمػميـ سمـ وحمٛمد ٞمكماًمٕم٘م وسمديؾ سمٙمر

 ٓ وم٢مٟمف ُمتٕمٛمدا واطمدة صالة اًمرضمؾ شمرك إذا: اًمٌٍمي احلًـ ىم٤مل وسمف. وهمػمهؿ

 ش.117ش »اًمّمالة. »ي٘مْمٞمٝم٤م

 راضمع. ُمٜمٝمؿ خم٤مًمٗم٤م قمٜمف اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م عمـ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م: ىم٤مل صمؿ

 ش.477 - 431/ 4ش »اعمحغم»

 : ش19 صش »آظمتٞم٤مرات» ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم خؿمٞم هذا واظمت٤مر

 اًمتٓمقع ُمـ يٙمثر سمؾ ُمٜمف شمّمح وٓ ىمْم٤مؤه٤م ًمف ينمع ٓ قمٛمدا اًمّمالة وشم٤مرك»

 وداود اًمِم٤مومٕمل ص٤مطم٥م اًمرمحـ قمٌد يم٠ميب اًمًٚمػ ُمـ ـم٤مئٗم٦م ىمقل وهق، اًمّمقم ويمذا

 ج٤مُمعاعم اًمًالم قمٚمٞمف وأُمره، يقاوم٘مف سمؾ هذا خي٤مًمػ ُم٤م إدًم٦م ذم وًمٞمس، وأت٤ٌمقمف

 ش.قمٜمف وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ًمٕمدول وٕمٞمػ سم٤مًم٘مْم٤مء
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...ش صالة ٟمز ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم وم٘م٤مل اًمِمقيم٤مين إًمٞمف وُم٤مل

  .احلدي٨م

 اًمنمط اٟمتٗم٤مء ٕن اًمّمالة ي٘ميض ٓ اًمٕم٤مُمد إن: ىم٤مل ُمـ اخلٓم٤مب سمدًمٞمؾ متًؽ»

 واسمـ داود ه٥مذ ذًمؽ وإمم، يّمكم ٓ يٜمس مل ُمـ أن ُمٜمف ومٞمٚمزم اعمنموط اٟمتٗم٤مء يًتٚمزم

 وإؾمت٤مذ اهل٤مدي اسمٜمل قمـش اًمٌحر» ذم وطمٙم٤مه اًمِم٤مومٕمل اصح٤مب وسمٕمض طمزم

 ًمٞمس هلؿ واعمٜم٤مزقمقن: شاإلؾمالم ؿمٞمخ» شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل. واًمٜم٤مس اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ورواي٦م

 ضمديد سم٠مُمر إٓ اًم٘مْم٤مء جي٥م ٓ: ي٘مقًمقن وأيمثرهؿ اًمتٜم٤مزع قمٜمد إًمٞمٝم٤م يرد ىمط طمج٦م هلؿ

 ىمٌقل ذم ٟمٜم٤مزع سمؾ وم٘مط اًم٘مْم٤مء وضمقب ذم ٤مزعٟمٜم ٓ وٟمحـ أُمر هٜم٤م ُمٕمٝمؿ وًمٞمس

 ذيمره ُم٤م وأظمت٤مر ذًمؽ ذم اًمٌح٨م وأـم٤ملش. وىمتٝم٤م همػم ذم اًمّمالة وصح٦م ُمٜمف اًم٘مْم٤مء

 ًمٚم٘مْم٤مء ًمٚمٛمقضمٌلم اًمِمديد اًمٌح٨م ُمع أىمػ مل وم٢مين ذيمره يمام وإُمر. ُمٕمف وُمـ داود

 ويّمٚمح اعمٜم٤مفمرة ؾمقق ذم يٜمٗمؼ دًمٞمؾ قمغم - ذيمرٟم٤م ُمـ قمدا ُمـ وهؿ - اًمٕم٤مُمد قمغم

 شي٘م٣م أن أطمؼ اهلل ومديـ»: طمدي٨م إٓ اًمٕمٔمٞمؿ إصؾ هذا ُمثؾ ذم قمٚمٞمف ًمٚمتٕمقيؾ

، رأؾم٤م إًمٞمف يرومٕمقا  مل وًمٙمٜمٝمؿ، اًمٕمٛمقم ُمـ اعمْم٤مف اجلٜمس اؾمؿ ي٘متْمٞمف ُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر

 قمغم اًم٘مْم٤مء سمقضمقب اًمقاردة إطم٤مدي٨م إن: ىمقهلؿ اعم٘م٤مم هذا ذم سمف ضم٤مءوا ُم٤م وأهنض

 اًمتٜمٌٞمف سم٤مب ُمـ ٕهن٤م اًمٕم٤مُمد قمغم اًم٘مْم٤مء وضمقب ظمٓم٤مهب٤م ُمٗمٝمقم ُمـ يًتٗم٤مد اًمٜم٤مد

 وهذا. اعمٓمٚمقب قمغم إومم وىمٞم٤مس اخلٓم٤مب سمٗمحقى ومتدل، إقمغم قمغم سم٤مٕدٟمك

 اح٤مٟمع سم٢من سمؾ اًمٜم٤مد ُمـ طم٤مٓ أظمػ أنف يرد مل ي٘ميض ٓ اًمٕم٤مُمد سم٠من اًم٘م٤مئؾ ٕن ُمردود

 ُمع إشم٤ٌمٟمف ومٞمٙمقن ومٞمف وم٤مئدة ومال قمٜمف اإلصمؿ يً٘مط ٓ أنف اًمٕم٤مُمد قمغم اًم٘مْم٤مء وضمقب ُمـ

 سم٠من وسح سمذًمؽ اًمِم٤مرع أُمرمه٤م وم٘مد واًمٜم٤مئؿ اًمٜم٤مد سمخالف، قمٌث٤م اًمٜمص قمدم

ه هلام يمٗم٤مرة ٓ اًم٘مْم٤مء  .ـها. ؾمقا

 ومٚمؿ. شي٘م٣م أن أطمؼ اهلل ومديـ»: سم٤مًم٘مْم٤مء ًمٚم٘م٤مئٚملم سمف اطمت٩م اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

 ٤مبسم إن: ىم٤مل َُمـ وٓمَ ش اعمْم٤ميؼ ُمـ اعم٘م٤مم إن»: ىم٤مل وًمذًمؽ، ُمٓمٚم٘م٤م سمٌمء قمٜمف جي٥م

 إمم ذًمؽ أضمؾ ُمـ وٟمًٌف، ؾمٜم٦م وٓ يمت٤مب ومٞمف ًمٞمس، أؾم٤مس همػم قمغم ريّم٥م اًم٘مْم٤مء

 آؾمتدٓل هذا إمم ؾمٌ٘مف وىمد، إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م قمـ اإلضم٤مسم٦م قمـ ًمٕمجزه اًمتٗمريط
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 ُم٤مٓ يدع ٓ سمامش اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ قمٜمف أضم٤مب وىمد. اًمؼم قمٌد اسمـ

 .ًمذًمؽ يدل ٓ احلدي٨م أن ُمٓمٚم٘م٤م ًمٚمِمؽ

 ٟم٘مقل وٟمحـ، اعمٗمرط ٓ اعمٕمذرويـ طمؼ ذم ط ىم٤مًمف إٟمام احلدي٨م أن وظمالصتف

 اعمٓمٚمؼ اًمٜمذر ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مًمف إٟمام ومٝمذا وأجْم٤م، اًم٘مْم٤مء ي٘مٌؾ اًمديـ هذا ُمثؾ إن

. اًمٕمٛمر سمٜمٗم٤مد إٓ وىمتف يٗمقت ٓ اًمذي احل٩م وذم اًمٓمروملم حمدود وىم٧م ًمف ًمٞمس اًمذي

 طمقل اًمٜمزاع ذم اًم٘مقل سمًط وىمد اعمذيمقرة اًمرؾم٤مًم٦م ُمـش 111 - 119 ص» راضمع

 ذم يقضمد ٓ سمام وشمٕم٘مٞم٤ٌم حت٘مٞم٘م٤م اًمٗمري٘ملم أدًم٦م وذيمر قمٚمٞمف ُمزيد ٓ سمام وأـم٤مل اعم٠ًمخ٦م هذا

 ش.144 - 81» ومراضمٕمف يمت٤مب

 ش[.1/111»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

د التل الصالة بؼضاء الؼقل رد  تركفا ُتُعؿِّ

 طمٌغم يمٛمثؾ صالشمف يتؿ ٓ اًمذي ُمثؾ قمكم ي٤م»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 اعمّمكم وُمثؾ. محؾ ذات هل وٓ، وًمد ذات هل ومال، أؾم٘مٓم٧م ٟمٗم٤مؾمٝم٤م دٟم٤م ومٚمام، محٚم٧م

 شم٘مٌؾ ٓ اعمّمكم يمذًمؽ، ُم٤مًمف رأس ًمف خيٚمص طمتك رسمحف ًمف خيٚمص ٓ اًمت٤مضمر يمٛمثؾ

 .وٕمٞمػ. شاًمٗمريْم٦م ي١مدي طمتك ٟم٤مومٚمتف

 ٟم٤مومٚمتف شم٘مٌؾ ٓ اعمّمكم»ُمٜمف إظمػم سم٤مًمِمٓمر آؾمتدٓل ؿم٤مع وىمد: ]قال اإلمام[

 اًمّمالة سمؽمك ُمٌتغم يم٤من ُمـ اعمِم٤ميخ ُمـ يمثػم سمف يٗمتل ُم٤م قمغمشاًمٗمريْم٦م ي١مدي طمتك

شم٦ٌم اًمًٜمـ ُمٙم٤من ىمْم٤مئٝم٤م سمقضمقب قم٤مُمدا وىمتٝم٤م قمـ وإظمراضمٝم٤م ، همػمه٤م قمـ ومْمال اًمرا

 ُمع احلدي٨م وهذا! اًمٗمريْم٦م شمّمغم طمتك اًمٜم٤مومٚم٦م ي٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل إن: وي٘مقًمقن

، ٟم٤مومٚمتف ُمع اًمقىم٧م ومريْم٦م سمف اعم٘مّمقد إن إذ، ًمقصح إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م قمغم يدل ٓ وٕمٗمف

 يمٗمريْم٦م ُمٕم٤م صالمه٤م أنف ومٚمق، اًمٗمريْم٦م شم١مدي طمتك اًمٜم٤مومٚم٦م شم٘مٌؾ ٓ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل

 اًمٜم٤مومٚم٦م يم٤مٟم٧م، وإريم٤من اًمنموط سم٤ًمئر إشمٞم٤مٟمف ُمع اًمقىم٧م ذم ُمثال وٟم٤مومٚمتٝم٤م اًمٔمٝمر

 ،اًمزُم٤من ُمـ ُم٣م ومٞمام قمٛمدا أوأيمثر صالة شمرك ىمد يم٤من وًمقأنف، يم٤مًمٗمريْم٦م ُم٘مٌقًم٦م

 ومٝمق وىمتٝم٤م همػم ذم صٚمٞم٧م إذا ٕهن٤م، وىمْم٤مئٝم٤م ًمتداريمٝم٤م ُم٤مل ٓ اًمّمالة هذه ومٛمثؾ
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 أن قمغم ُمتٗم٘مقن مجٞمٕم٤م اًمٕمٚمامء أن اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ، ومرق وٓ وىمتٝم٤م ىمٌؾ صاله٤م يمٛمـ

 اعم٘مٚمديـ ذم ىم٤مل ُمـ وضمد وم٘مد ذًمؽ وُمع، صحتٝم٤م ذوط ُمـ ذط ًمٚمّمالة اًمقىم٧م

 وأظمر، اًمّمالة إول: سمِمٞمئلم ُم٠مُمقر اعمًٚمؿ: ٤مءاًم٘مْم سمقضمقب اًم٘مقل سمذًمؽ يًقغ

 ُم٤م ىم٤مئٚمف يدري أوًمقيم٤من صح ًمق اًمٙمالم وهذا! اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مل هذا وم٤مشمف وم٢مذا، وىمتٝم٤م

 ذط هق آظمر وسمٛمٕمٜمك، ومرض هق وإٟمام، ذـم٤م ًمٞمس ًمٚمّمالة اًمقىم٧م أن ُمٜمف ًمزم يٕمٜمل

 سمقضمقب لاًم٘مق أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م! قم٤ممل؟ هبذا ي٘مقل ومٝمؾ، صح٦م ذط وًمٞمس، يمامل

 ي٘مؾ مل وًمذًمؽ، دًمٞمؾ قمٚمٞمف يٜمٝمض ٓ مم٤م قمٛمدا وىمتٝم٤م قمـ ومقهت٤م ُمـ قمغم اًمّمالة ىمْم٤مء

 شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًمِم٤مومٕمل اًمًالم سمـ واًمٕمز طمزم سمـ حمٛمد أيب ُمثؾ اعمح٘م٘ملم ُمـ مج٤مقم٦م سمف

 ذم ممتع ه٤مم سمح٨م شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ وٓسمـ. وهمػمهؿ واًمِمقيم٤مين اًم٘مٞمؿ واسمـ

 ذم دمده ٓ سم٤مًمٖم٤م وحت٘مٞم٘م٤م، همزيرا  قمٚمام ومٞمٝم٤م وم٢من، ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م

 يمالُمٜم٤م ذم يدظمؾ ٓ هل٤م أواًمٜم٤مد اًمّمالة قمـ اًمٜم٤مئؿ أن ضمدا وسمدهيل. آظمر ُمقوع

 اًمِم٤مرع أوضمد وم٘مد، واًمٜم٤مد اًمٜم٤مئؿ وأُم٤م، ًمٚمؽمك سم٤معمتٕمٛمد ظم٤مص هق سمؾ، اًم٤ًمسمؼ

 اهلل شم٘مٌؾ ومٕمال وم٢من ،أواًمتذيمر آؾمتٞم٘م٤مظ قمٜمد سم٤مًمّمالة وم٠مُمرمه٤م، خمرضم٤م هلام احلٙمٞمؿ

 واًمتذيمر آؾمتٞم٘م٤مظ طملم ٕدائٝم٤م اًمؽمك شمٕمٛمدا وإن، وم٤مهتام ح٤م يمٗم٤مرة وضمٕمٚمٝم٤م صالهتام

 أوٟم٤مم صالة ٟمز ُمـ»: ط ًم٘مقًمف، قمٚمٞمف اًمٙمالم ؾمٌؼ اًمذي يم٤معمتٕمٛمد آصمٛملم يم٤مٟم٤م

 طمدي٨م ُمـ اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف. شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م

 ومٝمق. اًمتذيمر طملم صالهت٤م إٓ أيش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ»: وم٘مقًمف .قمٜمف اهلل ريض أنس

 إظمراضمٝم٤م شمٕمٛمد عمـ يٙمقن ومٙمٞمػ، هل٤م يمٗم٤مرة ومال طمٞمٜمذاك يّمٚمٝم٤م مل إذا أنف قمغم ٟمص

 صالة وهل، وىمت٤م اًمّمٚمقات أوٞمؼ ذم ؾم٤مقم٦م ُمـ أيمثر يٛمتد اًمذي اعمٕمت٤مد وىمتٝم٤م قمـ

 ذًمؽ يٙمقن وٓ، ُمرم صمؿآ وهق ؿم٤مء ُمتك يّمٚمٞمٝم٤م أن يمٗم٤مرة هلذا يٙمقن يمٞمػ، اعمٖمرب

 هل ىمْم٤مء إي٤مه٤م صالشمف إن ٟم٘مقل ٓ: ىم٤مئؾ ىم٤مل وم٢من!  آصمؿ؟ همػم ويمالمه٤م واًمٜم٤مئؿ ًمٚمٜم٤مد

 هذا ًمٙمؿ أجـ وُمـ، ًمف يمٗم٤مرة شمٙمـ مل إن سم٤مًمّمالة شم٠مُمروٟمف إذا ومٚمامذا: ىمٚمٜم٤م، ًمف يمٗم٤مرة

 ىمٞم٤مؾم٤م: ىمٚمتؿ وإن، ص٤مدىملم يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ ومٝم٤مشمقا  ورؾمقًمف اهلل ُمـ يم٤من وم٢من إُمر؟

 ٟم٘مٞمْمف قمغم اًمٜم٘مٞمض ىمٞم٤مس سم٤مب ُمـ ٕنف سم٤مـمؾ ىمٞم٤مس هذا: ىمٚمٜم٤م. واًمٜم٤مد اًمٜم٤مئؿ قمغم

 إذ سمٓمالٟمف قمغم دًمٞمؾ أووح أنس وطمدي٨م. إرض وضمف قمغم ىمٞم٤مس أومًد ُمـ وهق
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 يّمٚمٝم٤م مل إذا وأنف اًمتذيمر قمٜمد صالهت٤م هل إٟمام اًمٙمٗم٤مرة أن قمغم دًمٞمؾ أنف آٟمٗم٤م ذطمٜم٤م ىمد

 اعمٕمت٤مد وىمتٝم٤م ذم يّمٚمٝم٤م مل اًمذي اعمتٕمٛمد اكذ أومم سم٤مب ومٛمـ، يمٗم٤مرة ومٚمٞم٧ًم طمٞمٜمئذ

، اظمتّم٤مره قمغم اعمٙم٤من هذا همػم ذم دمده ٓ أن ومٕمًك اًمتح٘مٞمؼ هذا ومت٠مُمؾ. ذايمر وهق

 سم٤مًمّمالة سم٤مًمتٝم٤مون اسمتغم ىمد يم٤من ُمـ سمف ٟمٜمّمح واًمذي. اًمتقومٞمؼ وزم وهق اعمًتٕم٤من واهلل

 شمقسم٦م شمٕم٤ممم اهلل إمم ذًمؽ ُمـ اًمتقسم٦م هق إٟمام، ُمتٕمٛمدا قم٤مُمدا وىمتٝم٤م قمـ وإظمراضمٝم٤م

، اعمًجد ذم اجلامقم٦م وُمع أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم اعمح٤مومٔم٦م يٚمتزم وأن، ٟمّمقطم٤م

 اًمذي اًمٜم٘مص جلؼم اًمرواشم٥م ؾمٞمام وٓ اًمٜمقاومؾ ُمـ ذًمؽ ُمع ويٙمثر، اًمقاضم٥م ُمـ وم٢مهن٤م

 يم٤من وم٢من، صالشمف اًمٕمٌد سمف حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: ط ًم٘مقًمف ويمٞمٗم٤م يمام اعمرء صالة يّمٞم٥م

، شمٓمقع ًمف وضمد وم٢من شمٓمقع؟ ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا: وضمؾ قمز هللا ىم٤مل وإٓ، أيمٛمٚمٝم٤م

 وواوم٘مف، وصححف واحل٤ميمؿ واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف. شاًمٗمريْم٦م سمف أيمٛمٚمقا : ىم٤مل

 ش. 814 - 811» رىمؿش داود أيب صحٞمح»ذم خمرج وهق، اًمذهٌل

 ش.711-714/ 3»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؟يؾزمف ماذا والصقام الصالة إىل وعاد تاب مـ

 ومٝمؾ، يّمكم وص٤مر اهلل إمم وشم٤مب، ُيَّمٚمِّـل ٓ ُمثالً  يم٤من يٕمٜمل، صالة ىم٤مـمع: شمال

 ؟ وم٤مشمف اًمذي اًمّمٞم٤مم ي٘ميض أو وم٤مشمتف اًمتل اًمّمٚمقات يّمكم أن قمٚمٞمف هذا

 شمٚمؽ ذم اًمّمالة قمـ إقمراوف ُمـ ومٕمؾ مم٤م اهلل إمم يتقب أن قمٚمٞمف: أوًٓ : اجلقاب

، أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات قمغم ومُيَدا أن: ذوـمٝم٤م ُمٕمروف ـمٌٕم٤مً ، اًمتقسم٦م: صم٤مٟمٞم٤مً ، إج٤مم

 .صالشمف شمْمٞمٞمع سم٥ًٌم اًمٙمثػم اخلػم ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ًمٞمٕمقض اًمٜمقاومؾ ُمـ يٙمثر وأن

 .ش .: 37: 13/  4/  واًمٜمقر اهلدى»

 يؼيض هؾ شـًا كبر وهق تاب ثؿ لؾصالة تارًكا كان مـ

 الصؾقات؟

 ٚم٦مـمٞم ُيَّمؾِّ  ومل، ؾمٜم٤مً  يمٌػم وهق شم٤مب ومٞمٛمـ اًمّمالة ذم ىمْم٤مء هٜم٤مك هؾ: مداخؾة
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 ؟ طمٞم٤مشمف

 اعمٕمرووم٦م سمنموـمٝم٤م ٟمّمقطم٤مً  شمقسم٦مً  يم٤مٟم٧م إذا وشُمٗمٞمده شُمـجزيف شمقسمتف: اجلقاب: الشقخ

 هبذه سمٕمدُ  شمًٛمٕمف مل ؿمٞمئ٤مً  رسمام: ٟم٘مقل سمؾ، اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف جي٥م وٓ، اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد

 .ىمْم٤مؤه٤م ًمف جيقز ٓ: اًمٍماطم٦م

 [ظم٤مص] وم٢مٟمف، ٟمّمٞم٥م ُمٜمف ٕطمد ًمٞمس واًمتنميع، شمنميع اًم٘مْم٤مء سمقضمقب اًم٘مقل ٕن

يَم٤مءُ  هَلُؿْ  َأمْ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ُمـ يًتٗم٤مد يمام، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمٕم٤معملم سمرب قُمقا  ُذَ  َذَ

ـَ  هَلُؿْ  ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  .[41: اًمِمقرى] ♂ اّللَّ

 ه١مٓء يم٤من ح٤م وًمٙمـ، اًم٘مْم٤مء سمقضمقب ىم٤مًمقا  يم٤ٌمًرا قمٚمامءً  أن ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ 

ٝمقا  أهنؿ ؿوومْمٚمٝم قمٚمٛمٝمؿ ُمـ اًمٙم٤ٌمر اًمٕمٚمامء  قمٜمد اًمرضمقع وضمقب إمم يمٚمٝم٤م إُم٦م َوضمَّ

 ومٕمٚمٜم٤م ومٚمام، اًم٘مرآن سيح هق يمام اهلل رؾمقل طمدي٨م وإمم اهلل يمت٤مب إمم اًمتٜم٤مزع

 اًم٘مقل ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  سمام ُمٚمزُم٤مً  دًمٞمالً  قمٜمدهؿ ٟمجد مل، ٟمّمحقٟم٤م سمف ومٞمام هلؿ واؾمتجٌٜم٤م

طمقن ٓ ُمٜمٝمؿ اعمت٘مدُملم سمٕمض أن قمغم اًم٘مْم٤مء سمقضمقب  وإٟمام، قضمقبسم٤مًم ُيٍَمِّ

 .ي٘ميض: ي٘مقًمقن

 إُمٕم٤من قمٜمد قمٚمٞمٝمؿ شمٜم٘مٚم٥م هل سمؾ، سمدقمقاهؿ شمٜمٝمض ٓ هب٤م يًتدًمقن اًمتل وإدًم٦م

 ي٘مقل.. اًمقىم٧م قمغم حم٤مومٔم٦مً  هذا ذم ٟمٓمٞمؾ وٓ ومٛمثالً ، إدًم٦م هذه ذم.. ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر

 طملم ومْٚمُٞمَّمٚمِّٝم٤م، قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً  ٟمز ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمغم اًمدًمٞمؾ: سمٕمْمٝمؿ

 .شه٤ميذيمر

 ُمـ اعمتٕمٛمد ي٠مُمر ومألن سم٤مًم٘مْم٤مء واًمٜم٤مئؿ اًمٜم٤مد أُمر ط اًمٜمٌل يم٤من إذا: ي٘مقًمقن 

 .أومم سم٤مب

، اًم٘مٚمؿ قمٜمٝمام ُمرومقع واًمٜم٤مئؿ اًمٜم٤مد ٕن: مت٤مُم٤مً  ُمٕمٙمقس ىمٞم٤مس هذا: ٟم٘مقل ٟمحـ 

 ! اًم٘مٚمؿ؟ قمٜمف يرومع مل ُمـ قمٚمٞمٝمام ُيَ٘م٤مس ومٙمٞمػ

 يٜمٙمر سم٠منف اعمٕمٝمقدة ُم٤ٌمًمٖمتف ُمع طمزم اسمـ ي٘مقل يمام هق اًمقاىمع ذم اًم٘مٞم٤مس وهذا

، ىمٞم٤مس وهذا: ي٘مقل اًم٘مٞم٤مؾمٞملم يٜم٤مىمش طمٞمٜمام أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمٙمٜمف، وشمٗمّمٞمالً  مجٚم٦م اًم٘مٞم٤مس
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 .اًم٤ٌمـمؾ قملم ُمٜمف هذا ًمٙم٤من طمؼ ُمٜمف يم٤من وًمق، سم٤مـمؾ يمٚمف واًم٘مٞم٤مس

 وهل، أظمرى ُم٠ًمخ٦م ذم أجْم٤مً  ي٘مقًمقن ويمام، اًم٤ٌمـمؾ قملم هق اًم٘مٞم٤مس هذا: احل٘مٞم٘م٦م

 ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمّمالة شمٌٓمؾ: ي٘مقًمقن، اجل٤مهؾ أو ٜم٤مدًمٚم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمالة ذم اًمٙمالم ُم٠ًمخ٦م

 .اعمتٕمٛمد قمغم ي٘م٤مس ُمتٕمٛمد همػم! جيقز؟ يمٞمػ، اعمتٕمٛمد قمغم

 صمؿ اًمزُم٤من ُمـ ُم٣م ُم٤م ذم يّمكم يٙمـ مل اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا ُمثؾ قمغم جي٥م ٓ: وم٢مذاً 

 أنزل ُم٤م ذع ٕنف: جيقز ٓ سمؾ ي٘ميض أن قمٚمٞمف جي٥م ٓ، وضمؾ قمز اهلل إمم وأن٤مب شم٤مب

 .ؾمٚمٓم٤من ُمـ سمف اهلل

 .ش .: 77: 41/  11/  واًمٜمقر اهلدى»

 تعؿًدا ادسوكة الصؾقات بؼضاء الؼقل عذ الرد

 ذم يم٤من هق هؾ سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م اًمٗمريْم٦م شمٙمٛمٞمؾ قمـ حيٙمل[ اًمذي] احلدي٨م: مداخؾة

 ؟..ٟم٤مىمّم٦م صالة

 حُي٤َمؾم٥م ُم٤م أول»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل، أن شمًٛمع ُم٤م اجلقاب: الشقخ

٧َّم وم٢من، الةاًمّم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد  ظم٤مب وم٘مد ٟم٘مّم٧م وإن، وأنجح أومٚمح وم٘مد مَت

: عمالئٙمتف وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل، ٟم٘مّم٧م وإن»: آظمر طمدي٨م، طمدي٨م هذا شوظمن

ع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا  .اجلقاب هذا شومريْمتف سمف ًمف وَمُتَتؿ شَمَٓمقُّ

، يَمْٞمٗم٤مً  يم٤من أم يَمام   اًمٜم٘مص يم٤من ومًقاء، يمٞمػ وٟم٘مص يمؿ ٟم٘مص: ٟمققم٤من اًمٜم٘مص

 .اًمتٓمقع ُمـ يٙمقن تدراكوآؾم اإلمت٤مم

 ٟم٠مُمرهؿ سم٠من ًمٞمس، اًمؽمك قمـ واًمت٤مئٌلم ًمٚمّمالة اًمت٤مريملم ظمٓم٠م ومٛمٕم٤مجل٦م: وًمذًمؽ 

 اهلل يم٤من إذا، وىمتٝم٤م همػم ذم اًمّمالة يّمٚمقا  أن ُمـ ينمع مل سمام وضمؾ قمز اهلل يتٕمٌدوا سم٠من

ـَ ▬ [7: اح٤مقمقن] ♂ًمِْٚمُٛمَّمٚمِّلمَ  وَمَقْيٌؾ ▬: ي٘مقل ِذي ـْ  ُهؿْ  اًمَّ  [1: اح٤مقمقن]♂ قنَ ؾَم٤مهُ  َصالهِتِؿْ  قَم

 أوٕم٤مف اًمقيؾ هلؿ ه١مٓء أن ؿمؽ ٓ شم٤مريمقن؟ ًمّمالهتؿ هؿ اًمذيـ ي٘مقل ومامذا

 سم٢مو٤مقم٦م اًمٙمٌػم اإلصمؿ ُمـ ومٞمف وىمٕمقا  ُم٤م يًتدريمقا  أن سم٢مُمٙم٤مهنؿ ًمٞمس ومٝم١مٓء، ُمْم٤مقمٗم٦م
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 ُمثالً  اًمّمٌح يّمٚمقن، قمٜمدهؿ ُمـ سمّمالةٍ  ي٠متقا  سم٠من، وىمتٝم٤م قمـ وإظمراضمٝم٤م اًمّمالة

 سم٤مًم٘مْم٤مء ي٘مقًمقن اًمذيـ ٕن: زقمٛمقا  يمام ىمْم٤مء يٕمٜمل، ًمٞمالً  اًمٔمٝمر يّمٚمقن، هن٤مراً 

 يمٚمف، اًمٚمٞمؾ ذم هن٤مري٦م صالة أو اًمٜمٝم٤مر ذم ًمٞمٚمٞم٦م صالة شُمْ٘ميَض  أن قمٜمدهؿ ومرق ٓ اعمزقمقم

 .سمف يٕمؽمومقن يمٚمٝمؿ هذا، اعمنموع وىمتٝم٤م همػم ذم ًمٚمّمالة أداء يمٚمف، ىمْم٤مء

قهن٤م، اًمّمالة هبذه ضمئتؿ أجـ ُمـ: ٟم٘مقل ومٜمحـ  ٛمُّ ًَ  إِنَّ ▬، زقمٛمقا  قمكمَّ  مم٤م ىمْم٤مء: شُم

الةَ   أوًمف اًمقىم٧م وُُمـَحّدد ُُمَقىم٧َّم [113: اًمٜم٤ًمء] ♂َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 أنٙمؿ يمام ي٘مٞمٜم٤مً  ىمتٝم٤م و همػم ذم اًمّمالة ومٝمذه، وىمتٝم٤م همػم ذم اًمّمالة يّمٚمقن ومٝمؿ، وآظمره

 .ي٘مٞمٜم٤مً  أو٤مقمقه٤م اًمتل اًمّمالة همػم هل، شمٜمٓم٘مقن

 ُمثؾ يٕمٚمؿ صمؿ، أوًٓ  طم٘م٤مً  ورؾمقًمف سم٤مهلل ُي١ْمُِمـ عمًٚمؿ جيقز ومٝمؾ: يمذًمؽ ُمرإ وإذا 

الةَ  إِنَّ ▬: صم٤مٟمٞم٤مً  اًمٍميح اًمٜمص هذا  [113: اًمٜم٤ًمء] ♂َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 .اهلل ذقمف اًمذي ُمـ أوؾمع إول؟ ُمـ أوؾمع آظمر سمقىم٧م ًمّمالة ي٠ميت أن

، اًمٕمِم٤مء إمم اعمٖمرب، واعمٖمرب اًمٕمٍم سملم ُم٤م اًمٕمٍم ةصال -ُمثالً - ذع اهلل 

يَم٤مءُ  هَلُؿْ  َأمْ ▬، ضم٤مءه أجـ ُمـ إُمر هذا، ؿمئ٧م ُمتك أن٧م صٚمٝم٤م: ي٘مقل ي٠ميت هق  ُذَ

قُمقا  ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  .[41: اًمِمقرى] ♂اّللَّ

 قمغم ؿمٕمقاء محٚم٦م حلٛمٚمٜم٤م ْم٤مءسم٤مًم٘م ىم٤مًمقا  يم٤ٌمًرا أئٛم٦مً  أن ًمقٓ: أىمقل واحلؼَّ  احلؼُّ 

، سمٛمجتٝمديـ ًمٞمًقا  سمٕمدهؿ ُمـ ضم٤مؤوا اًمذيـ ه١مٓء ٕن، سمٕمدهؿ ُمـ ضم٤مؤوا اًمذيـ

 قمغم ُأضِمُروا أظمٓم١موا إذا وم٤مٕئٛم٦م، إئٛم٦م إٓ، أظمٓم١موا أهنؿ وًمق جيتٝمدوا أن هلؿ ومٚمٞمس

 .طم٤مل يمؾ

 اًمٗم٘مف دظمٚم٧م اًمتل إظمٓم٤مء أؿمد ُمـ ُمقوقع: اًمّمالة ىمْم٤مء ُمقوقع: يٕمٜمل

 ي٘مقل ومامذا، شمٙمٗمل واطمده٤م أي٦م هذه أنف ُمع، اًم٘مْم٤مء سمنمقمٞم٦م اًم٘مقل قه اإلؾمالُمل

 ُمٕمروف طمدي٨م وهذا، اًمًالم قمٚمٞمف ي٘مقل، اعمج٤مل هذا ذم أظمرى أطم٤مدي٨م ذم اعمًٚمؿ

ٌَّٝمقن ٓ اخل٤مص٦م ًمٙمـ، واًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م اجلٛمٞمع ًمدى  ومامذا، اًم٘مْم٤مء يٌٓمؾ أنف ًمف َيَتٜمَ

 ىمٌؾ اًمٕمٍم صالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ، اًمٕم٤مُم٦م قمـ ٟم٘مقل
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 ؾم٤مداشمٜم٤م ي٤م يٗمٕمؾ ُم٤مذا، أدرك ُم٤م ريمٕم٦م يدرك مل وم٤مًمذي شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شَمْٖمُرب أن

 أ ُم٤م إذا أنف: ُمٕمٜم٤مه٤مش ريمٕم٦م أدرك ُمـ»: ًمؽ ي٘مقل ح٤مذا هق ـمٞم٥م، يّمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء؟

  ذم إُمؾ يم٤من وًمق، صالة ًمف ُم٤م ريمٕم٦م درك
ٍ
، ماًمًال قمٚمٞمف اًمٙمالم هذا ي٘مقل ُم٤م ىمْم٤مء

ؾ ٕنف  .وىمتٝم٤م همػم ذم ضم٤مءت وًمق صالشمف ُيَٙمٛمِّ

 ضم٤مء واًمذي، سمذًمؽ ُي١ْمَُمر وىمتٝم٤م ظم٤مرج يمٚمٝم٤م سم٤مًمّمالة ضم٤مء اًمذي: أظمرى سمٕم٤ٌمرة

، اًمّمالة هبذه ي١مُمر ٓ هذا، وىمتٝم٤م ظم٤مرج أظمر واًمٌٕمض وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة سمٌٕمض

 .واىمع هذا ًمٙمـ، أبداً  ُمٕم٘مقل همػم هذا هذا؟ يمٞمػ

 ذيمرشمف اًمذي اًم٤ًمسمؼ واحلدي٨م، إـمالىم٤مً  اإلؾمالم ذم ؾأص ًمف ًمٞمس اًم٘مْم٤مء: اعمٝمؿ 

 وىمتٝم٤م همػم ذم ي٘ميض أن قمٚمٞمف ًمٞمس هق اًمّمالة وم٤مشمتف اًمذي سم٠من سيح هق آٟمٗم٤مً 

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م يٙمثر، ُمٓمٚم٘م٦م ومٝمل، هل٤م وىم٧م ٓ اًمتل اًمٜمقاومؾ ُمـ ُيْٙمثِر أن قمٚمٞمف وإٟمام، اعمنموع

ٜم٤م طمتك، ؿم٤مء  .يمٞمٗم٤مً  أو يمامً : ىمٚمٜم٤م امَّ يمَ  اًمٗمرائض ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م يٕمقوف وضمؾ قمز َرسمَّ

 سمف ًمف وَمُتَتؿّ  شمٓمقع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا: عمالئٙمتف وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ٟم٘مّم٧م وم٢من»

 ش.ومريْمتف

 ؟ ُمٗمروو٦م أهن٤م ًمدرضم٦م اًمٜمقاومؾ أن هذا ُمـ يٌدو: مداخؾة

 ُمـ يؽمؿمح ُم٤م ظمالف اعمًٚمؿ ذم اعمٗمروض ٕن: ظمٓم٠م أجْم٤مً  هذا: الشقخ

 ذًمؽ ُمـ رء ومٞمف وىمع إن ًمٙمـ، ّمالةاًم يؽمك أنف ومٞمف اعمٗمروض ًمٞمس، يمالُمؽ

 .اًمٜمقاومؾ ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم شُمُدوِرك

 .واضم٦ٌم ويم٠مهن٤م اًمٜمقاومؾ ُمـ اإليمث٤مر حي٤مول أن قمٚمٞمف جي٥م: مداخؾة

، ذقمًٞم٤م دًمٞمالً  يريد أظمل ي٤م اًمقضمقب، ٟم٠ميت أجـ ُمـ، سم٤مًمقضمقب ٟم٘مقل ُم٤م: الشقخ

 .قمٚمٞمف جي٥م لٟم٘مق ُم٤م ًمٙمـ، اًمٜمقاومؾ ُمـ يٙمثر وم٤مشمف ُم٤م ُيَٕمّقض أن قمغم احلريص ًمٙمـ

 ًمٜم٤م هؾ، يّمقُمقن وٓ يّمٚمقن ٓ اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم أنف أن حيّمؾ ُم٤م: مداخؾة

 وُمِرو٧م اًمّمالة أن ُمع، ي٘مْمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م أؾمٚمٛمقا  قمٜمدُم٤م...ًمٚمتٓمٌٞمؼ ُمث٤مًٓ  ٟم٠مظمذ أن

 ...اعمثؾ هذا ُمثؾ ٟم٠مظمذ أن ًمٜم٤م هؾ، اإلؾمالم ىمٌؾ
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477 

 سمٕمد ُمـ هذا، دًمٞمؾ يٙمقن ٓ هذا أن خيٗم٤مك ٓ ًمٙمـ، هذا ٟم٘مقل أن ًمٜم٤م هق: الشقخ

 ُمـ ُيَّمؾِّ  مل ُم٤م سم٘مْم٤مء ُي١ْمَُمر ٓ أؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر أن، هذا ٟم٘مقل اًم٤ًمسم٘م٦م إدًم٦م إمم آؾمتٜم٤مد

 .اًمّمٚمقات

 ش 11: 17: 11/ 176/ واًمٜمقر اهلدى»

 بؾقغف بعد وصقام صالة مـ فرائض فاتتف مـ

 وص٤مم ومّمغم، قمنم مخ٦ًم وقمٛمره ُمثالً  اإلٟم٤ًمن قمغم اًم٘مٚمؿ ضمرى: السمال

 وصٞم٤مم؟ صالة ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ي٘ميض هؾ اًمًٜمقات اخلٛمس ومٝمذه، قم٤مُم٤مً  ونقمنم وقمٛمره

 هؾ اًمرواشم٥م قمـ: ؾم٠مل ح٤م، هذا اجلزائري ُمع اجلقاب ؾمٌؼ هذا أفمـ: الشقخ

 ُيـْخِرضمٝم٤م اًمتل وم٤مًمٗمرائض، اًمٗمرائض ُمٕم٤مُمٚم٦م شُمَٕم٤مُمؾ اًمرواشم٥م: اجلقاب ومٙم٤من، شُمْ٘م٣َم 

 ط وم٤مًمرؾمقل، ىمْم٤مؤه٤م يٛمٙمـ ٓ هذه واًمٜمًٞم٤من اًمٜمقم قمذر دون وىمتٝم٤م قمـ اعمٙمٚمػ

 إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، يذيمره٤م طملم ومٚمٞمَُّمٚمِّٝم٤م، قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالة ٟمز ُمـ»: ي٘مقل يم٤من

 .شذًمؽ

،  ًوٟمًٞم٤مٟم٤مً  ذهقٓ اًمٔمٝمر ُيَّمؾِّ  مل أنف اًم٤ًمقم٦م هذه ذم شمذيمر إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ومروٜم٤م ًمق 

 وشمذيمره٤م ًمٚمّمالة ٟم٤مؾمٞم٤مً  يم٤من ومٛمـ، اعمٜمًٞم٦م وي٘ميض ي٤ٌمذ أن اًمتذيمر ؾم٤مقم٦م أن ومٕمٚمٞمف

 راح صالة ومٝمل: اًمٕم٤مُم٦م سمٕمض ي٘مقل يمام ي٘م٤مل يٗمٕمؾ مل وم٢من، يّمٚمٞمٝم٤م أن أن ومٕمٚمٞمف

 أو هل٤م اًمتذيمر وىم٧م اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة هذه وىمتٝم٤م، أبداً ! يّمٚمٞمٝم٤م؟ سمٕمد ومٞمام. وىمتٝم٤م

ر وىم٧م ذم ُيَّمٚمِّٝم٤م مل وم٢مذا، هل٤م آؾمتٞم٘م٤مظ  .قمٚمٞمف راطم٧م اًمَتَذيمُّ

 أوٞمؼ، ُُمتًَّع وىم٧م ٤مهل اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ صالة يمؾ: مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ويمام 

 هذه قمـ اًمتٝمك اعمّمكم وم٢مذا، ؾم٤مقم٦م ٟمحق ذم ذًمؽ ُمع، اعمٖمرب صالة هق إوىم٤مت

 يمٗم٤مرة ٓ ومحٞمٜمئذٍ ، ذقمل قمذر دون وىمتٝم٤م ظمرج طمتك اًمزُمـ ُمـ ؾم٤مقم٦م ُمدة ذم اًمّمالة

ر وىم٧م ذم يّمٚمٝم٤م مل ٕنف: هل٤م  طملم قمٜمٝم٤م ٟم٤مم واًمتل اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة يم٤من إذا، اًمَتَذيمُّ

ره٤م  اًمّمالة سم٤مًمؽ ومام، هل٤م يمٗم٤مرة ومال يّمٚمٝم٤م مل وم٢مذا، وىمتٝم٤م ومٝمذا: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل شَمَذيمَّ

 ي٘ميض أن يٛمٙمٜمف ٓ ومٝمذا، اًمقىم٧م هذا ذم يّمٚمٞمٝم٤م ٓ وهق، اًمزُم٤من ُمـ ؾم٤مقم٦م وىمتٝم٤م اًمتل



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مْم٤مء 

 

 

471 

الةَ  إِنَّ ▬: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن، إبد إمم أوًٓ  ًمؽ ىمٚم٧م يمام اًمّمالة هذه  اًمّمَّ

 ُمقىمقشم٤ًم؟ ُمٕمٜمك ُم٤م[ 113: اًمٜم٤ًمء] ♂َُمْقىُمقشًم٤م َت٤مسًم٤ميمِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم 

 همٚم٥م اًمذيـ ظم٤مص٦م اعمّمٚملم ًمرهم٦ٌم إُمر شمرك ومٚمق، وأظمر إول ُُمَقىم٧َّم: أي

 إِنَّ ▬: أي٦م هذه شمٕمٓمٚم٧م، ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م قمغم وآٟمٙم٤ٌمب هب٤م وآٟمِمٖم٤مل اًمدٟمٞم٤م طُم٥مُّ  قمٚمٞمٝمؿ

الةَ   .[113: اًمٜم٤ًمء] ♂شًم٤مَُمْقىُمق يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 قمـ وإظمراضمٝم٤م اًمّمالة إو٤مقم٦م إصمؿ سم٤مًمغ يتذيمر أن اعمًٚمؿ قمغم ومٞمج٥م: وًمذًمؽ 

 يم٠منفش وُم٤مًمف أهٚمف ُوشمِرَ  ومٙم٠منام اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام، وىمتٝم٤م

 ُم٠ًمخ٦م ًمؽ َوَوح، واطمدة صالةً  َوٞمَّع ٕنف: اعمّمٞم٦ٌم هذه اٟمٔمر، وأهٚمف سمٞمتف اطمؽمق

 اًم٘مْم٤مء؟

 .ٟمٕمؿ: ؾالسائ

 ٓسمد اًمتذيمر طملم اًمٕمذر هذا صمؿ، اًمٜمًٞم٤من أو اًمٜمقم سمٕمذر إٓ ىمْم٤مء ومٞمف ُم٤م: الشقخ

 .وىمتٝم٤م ذه٥م مت٤مهؾ وم٢مذا، سم٤مًمٕم٤ٌمدة اإلشمٞم٤من ُمـ

 يمذًمؽ؟ واًمّمٞم٤مم: السائؾ

ـْ ▬، يمذًمؽ رُمْم٤من وصٞم٤مم: الشقخ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  ُِم

، اهلل سمحرُم٤مت ومٞمًتٝملم ُم٤ًمومر هق وٓ سمٛمريض ًمٞمس هق أُم٤م [187: اًمٌ٘مرة] ♂ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ 

 .اًم٘مْم٤مء يًتٓمٞمع ٓ أجْم٤مً  هذا، ص٤مئٛمقن واًمٜم٤مس وينمب وي٠ميمؾ

 ش. 11: 34: 33/ 788/ واًمٜمقر اهلدى»

 ادقت عـ الصالة قضاء

 وأضمل، ُيَّمٚمِّـل يٙمـ ومل ُم٤مت واطمد ُمثالً ، اعمٞم٧م قمـ اًمّمالة جيقز هؾ: مداخؾة

 ؟...واطمد قمـ سمٞمحجقا  اًمكمِّ  ُمثؾ، قمٜمف ُأصكم قمٜمف أتؼمع أن٤م

ْ  َأمْ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل: الشقخ ٠ٌَّمْ  مَل ِهٞمؿَ * ُُمقؾَمك ُصُحِػ  ذِم  سماَِم  ُيٜمَ َّٓ * َورمَّ  اًمَِّذي َوإسِْمَرا  َأ
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٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ *  ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  .[39-36: اًمٜمجؿ] ♂ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 وُم٤م، صالة هلل صغم ُم٤م ويٛمٙمـ، ُم٤مت اًّمكم صدي٘مؽ قمـ شمّمكم ّدكسمِ  ُم٤م إذا وم٠من٧م 

 ؾمٕمٞمؽ؟ ُمـ وإٓ ؾمٕمٞمف ُمـ ومٝمذا، اهلل سمٞم٧م إمم ُم٤م يقُم٤مً  ذهٌش

 .ؾمٕمٞمف ُمـ: مداخؾة

 .اًمًٕمل هذا ُمـ رء ًمف ًمٞمس إذاً : الشقخ

 .ُمثالً  احل٩م جيقز: ي٘مقًمقا .. .: مداخؾة

 أم صحٞمح، أن لماًمٕم٤معم رب ىمقل أُم٤مم أن٧م ٕنف: سمٞم٘مقًمقا  شم٘مقل ُم٤م أن٧م: الشقخ

 .صحٞمح ُم٤مئ٦م ٓ؟

ٜم٤م يم٤من وم٢مذا  ٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ▬: سمٞم٘مقل َرسمُّ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  سَم٠َمه ٓزم ُم٤م [39: اًمٜمجؿ] ♂ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم رأجؽ هق ُم٤م ضمقاسمؽ؟ هق ُم٤م، ـمٞم٥م: أن٧م زم سمت٘مقل وإٟمام، سمٞم٘مقًمقا  أن٧م شم٘مقل

 شم٘مقل؟ سمدك أن٧م هٞمؽ ُمق اًمٖمػم؟ قمـ ًمٚمح٩م

 ؟[احل٩م قمغم ًم٘مٞم٤مؾمف سم٤مًمٜم٦ًٌم]: مداخؾة

 .دوسمٚمقُم٤مد أنؽ سمؽ ُمٕمرومتل قمـ: يٕمٜمل، سمٕمٞمد أيمقن ُم٤م ىمٚم٧م ح٤م أن٤م: الشقخ

ك أن٧م إٟمف قمـ ؾم١ماًمؽ، ـمٞم٥م  ك اعمقوقع اٟمتٝمك َهالَّ  سمٞمٜمام، آٟمذاك شمّمكم سمِدَّ  سمِدَّ

 ُم٤م، ًمٚمّمالة شم٤مرك هذا: يٕمٜمل، قمٜمف شمً٘مط سمدك يمٞمػ رسمف؟ وأن٧م، اًمّمالة قمٜمف شمً٘مط

 اًم٘مؼم ذم اهلل قمذاب ُمـ خُتَٚمِّّمف سمدك وم٠من٧م، سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ اًم٘مؼم ذم ووٕمف سمٞمٙمقن هق

قه٤م، ذقمٞم٦م سمحٞمٚم٦م ٛمُّ ًَ  .أيمؼم اهلل، صالة إؾم٘م٤مط ُي

ٜم٤م إٟمف، اًمدهر ؾمخري٦م واهلل هذه   قم٤ٌمده سمٞمٕمٚمؿ، اًمٙمريٛم٦م أي٤مت ُمـ قمنمات ذم رسمُّ

: لي٘مق أظمرى آي٦مٍ  ذم، اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم ذيمرٟم٤م يمام، يٗمٕمؾ هق سمام ُيَٙمٚمَّػ اإلٟم٤ًمن أنف

ـْ ▬ ك َوَُم ك وَم٢ِمٟمَّاَم  شَمَزيمَّ فِ  َيَتَزيمَّ ًِ  يمام أو اعمٕمٜمقي٦م اًمٜمقاطمل: يٕمٜمل هذا. [18: وم٤مـمر] ♂ًمِٜمَْٗم

 أن٧م، ضمققم٤من وأن٧م ضمققم٤من أن٤م، مت٤مُم٤مً  اح٤مدي٦م يم٤مُٕمقر هل اًمروطمٞم٦م اًمٞمقم ي٘مقًمقن

 ُم٤م ًمِمٌٕمؽ؟ سمِمٌع أن٤م، ؿمٞمئ٤مً  اًمٓمٕم٤مم هذا ُمـ ذىم٧م ُم٤م وأن٤م، اًمٓمٕم٤مم أنقاع ُمـ أيمٚم٧م
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، ًمٜمٗمًؽ شم٠ميمؾ قمؿ أن٧م ٕنؽ ًمٞمف؟، أؿمٌع أن قمـ ومْمال، شمٌٕمؽ اًمٓمٕم٤مم سمٚمذة سمحس

 راح ؿمق، سمف اهلل أتؼ ُم٤م أومٕمؾ وٓ، سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ ؿم٘مل وأن٤م، اهلل إمم شمت٘مرب سمتّمكم أن٧م

 ؿمٞمئ٤مً  سمتٜمٗمٕمؽ ُم٤م أن٤م صاليت إٟمف يمام، أن٤م صاليت إٓ سمٞمٜمٗمٕمٜمل ُم٤م زم؟ صالشمؽ يٜمٗمٕمٜمل

ل، أن٧م  .مت٤مُم٤مً  رء ويمؾ وقُمٛمريت وطَمجِّ

 .ي٘مقًمقن: اًم٘مقل اًمٙمالم ذم سمدأت أن٧م دام ُم٤م، احل٩م ُمقوقع ٟمٌح٨م أن سمد ٓ صمؿ 

ٕمقا  ح٤م احل٩م أن يمام   ًَمٞمَْس  َوَأنْ ▬: اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م أظمٓم١موا يمامن ومٞمف اًمٜم٤مس شَمقؾمَّ

٤منِ  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  .[39: اًمٜمجؿ] ♂ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 احل٩م قمٚمٞمف وضم٥م ىمد ويم٤من، احلرام اهلل سمٞم٧م إمم حي٩م ومل ُم٤مت اًمٜم٤مس ُمـ زيد

 ▬: ي٘مقل واهلل، اؾمتٓم٤مع: أي
ِ
َّ
ِ
ٌَٞم٧ِْم  طِم٩مُّ  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َوّلل ـِ  اًْم  آل] ♂ ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓم٤معَ  َُم

ـْ ▬ يٕمٜمل اعمِم٤مئخ ىمقًم٦م قمغم إي٤مه٤م زم شم١مول سمدك ؿمٚمقن، سم٤مٔي٦م ُم٤م ؿمقف [97: قمٛمران  َوَُم

َ  وَم٢مِنَّ  يَمَٗمرَ  ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ لمَ  قَم
ِ
 اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م وُم٤م ُم٤مت اًمكم هذا .[97: قمٛمران آل] ♂اًْمَٕم٤معَم

 احل٩م أن٧م ىمٚمتف اًمِّكم اًمٙمالم، اؾمتٓم٤مع ُمـ: ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ٓ؟ أم أي٦م قمٚمٞمف شمٜمٓمٌؼ، احلرام

 !اؾمتٓم٤مع؟ اًمكم وٓ اؾمتٓم٤مع ُم٤م اًمكم شم٘مّمد، اًمٖمػم قمـ

، ٤معاؾمتٓم ُم٤م أو، احل٩م اؾمتٓم٤مع يٙمقن أن إُم٤م اإلٟم٤ًمن، سمٞمجقز ُم٤م اًمٌح٨م ذم اخلٚمط

 ▬، آٟمٗم٤مً  رأن٤مه٤مىم أي٦م اؾمتٓم٤مع ُم٤م إذا
ِ
َّ
ِ
ـِ  اًْمٌَٞم٧ِْم  طِم٩مُّ  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َوّلل  ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓم٤معَ  َُم

ـْ  َ  وَم٢مِنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ لمَ  قَم
ِ
 وإٓ اعمًتٓمٞمع سمٞم٘مقل قمؿ ُمـ قمـ. [97: قمٛمران آل] ♂اًْمَٕم٤معَم

 اعمًتٓمٞمع؟ همػم

 .اعمًتٓمٞمع: مداخؾة

، طم٩م وُم٤م اؾمتٓم٤مع، اعمًتٓمٞمع قمـ ٙملسمٜمح قمؿ أن ومٜمحـ، ُمًتٓمٞمع: الشقخ

راً  أوروسم٤م إمم طمجقا  ٟم٤مس ومٞمف يٛمٙمـ راً  ُمرا  قمٛمرهؿ ذم واطمدةً  ُمرةً  طمجقا  وُم٤م، وشمٙمرا

 هذا؟ قمٜمف حي٩م سمِّده ُمـ هذا، احلرام اهلل سمٞم٧م إمم

 .قمٞم٤مًمف: مداخؾة

ـْ ▬: ىم٤مل اهلل، قمٜمف سمٞمح٩م أطمد ُم٤م: الشقخ َ  وَم٢مِنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ   قَم
ِ
 ♂لمَ اًْمَٕم٤معَم
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 .[97: قمٛمران آل]

 ؿم٤مء إن ومٚمٞمٛم٧م، حي٩م مل صمؿ وراطمٚم٦م زاداً  ُمٚمؽ ُمـ»: ي٘مقل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر 

ٟمٞم٤مً  أو هيقدي٤مً   اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل طمدي٨م سمػمووه اًمٜم٤مس وسمٕمض، شُمقؾمٞم٤مً  أو، ٟمٍما

 .يّمح ٓ هق ًمٙمـ، واًمًالم

، أبداً  قمٜمف حي٩م أن يًتٓمٞمع أطمد ُم٤م، طم٩م وُم٤م احل٩م اؾمتٓم٤مع هذا إذا: اعمٝمؿ

 واًمّمالة، قمٜمف يّمقم يًتٓمٞمع أطمد ُم٤م، ص٤مم وُم٤م اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف وضم٥م اًمذي اًمّم٤مئؿو

 .وصالة وصٞم٤مم طم٩م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت سم٘مل شمريمٜم٤م، يمذًمؽ رء ويمؾ يمذًمؽ

ه اًمقًمد ًمٙمـ  ه، ذًمؽ ًمف شمٓمققم٤مً  أبٞمف قمـ حي٩م سمِدُّ ه، ذًمؽ ًمف ٟمٗمالً  يٕمتٛمر سمِدُّ  يّمقم سمِدُّ

 .أبداً  إؾم٘م٤مط ُم٤مل ٞمفوم ُم٤م، ٓ، صٞم٤مم قمٜمف يً٘مط قمٜمف يّمقم ُمش، ٟمٗمالً  قمٜمف

 ش11: 11: 73/ 134/  واًمٜمقر اهلدى» 

 قضاء فال كاشقاً  ذب أو أكؾ مـ حديث يف ادخالػة مػفقم

 عـ الصالة إخراج تعؿد مـ أن مـف يستػاد هؾ، كػارة وال عؾقف

 قضاء فعؾقف وقتفا

 رواه ومٞمام ط ىمقًمف ذم اعمخ٤مًمٗم٦م دًٓم٦م ُمٗمٝمقم قمـ جي٤مب يمٞمػ: السمال

 وٓ قمٚمٞمف ىمْم٤مء ومال، ٟم٤مؾمٞم٤مً  ذب أو أيمؾ ُمـ»: صحٞمح طمدي٨م وهق اًمدارىمٓمٜمل

 ؟شيمٗم٤مرة

 شمٕمٜمٞمف؟ اًمذي اعمخ٤مًمٗم٦م ُمٗمٝمقم هق ُم٤م: الشقخ

 ..ذب أو أيمؾ ُمـ أن: مداخؾة

 سم٤معمٗمٝمقم؟ شمٕمٜمل ُم٤مذا ًمٙمـ. احلدي٨م، اعمٜمٓمقق هذا: الشقخ

 .واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف ومٞمٙمقن ُمتٕمٛمداً : مداخؾة

 يٕمٜمل؟ اعمٗمٝمقم هذا: الشقخ
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 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .هٜم٤م ؾم١مال ذم، ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اصؼم: الشقخ

 وذم، سم٤مًمٙمٗم٤مرة أُمره ط اًمٜمٌل أن زوضمتف ضم٤مُمع اًمذي طمدي٨م ذم ضم٤مء: أوًٓ 

 محؾ ومٞمٛمٙمـ، اًمٞمقم ذًمؽ سم٘مْم٤مء أُمره واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف اعمتٕمددة أخٗم٤مفمف سمٕمض

 طمّمؾ] اًمٜمص ضم٤مء اًمذي هذا قمغم اًمدارىمٓمٜمل طمدي٨م ذم إًمٞمف أذت اًمذي اعمٗمٝمقم

 .[صقيت اٟم٘مٓم٤مع ٜم٤مه

 ذم قم٤ٌمدة يمؾ سم٠مداء احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أُمر إٟمام ٕنف: طمج٦م أو واًمدًمٞمؾ.. : الشقخ

 إِنَّ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل، سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام ومٛمثالً ، اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده ًم٘مٚمقب شمزيمٞم٦مً : وىمتٝم٤م

الةَ   .[113: اًمٜم٤ًمء] ♂َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 يمام ي٘مْمٞمٝم٤م أن أراد صمؿ، وىمتٝم٤م قمـ وإظمراضمٝم٤م اًمّمالة شمرك ًٚمؿاعم شمٕمٛمد إذا

ون  اًمٜمص يم٤من وإٓ، ظم٤مص دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ٓ اًم٘مْم٤مء ومٝمذا، اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض ذم ُيَٕمؼمِّ

 صغم قمٚمٞمف ؾمقاء ٕنف: ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ ًمٖمقاً  اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًم٘مرآين

 يٙمقن ىمد يم٤من وإن، ُم٘مٌقًم٦م صالشمف نشمٙمق، وىمتٝم٤م سمٕمد صاله٤م أنف أو، وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة

ه٤م ًمق ومٞمام آصمامً   .وىمتٝم٤م همػم ذم َصالَّ

 ذم أدائٝم٤م قمغم طم٤مومظ اًمذي ُمع، اًمّمالة صح٦م ذم اؿمؽمك ىمد يٙمقن أنف اعمٝمؿ ًمٙمـ 

 ظم٤مرج أداه٤م ُمـ وسملم، وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أدى ُمـ سملم ضمداً  يمٌػم ومرق ومٝمٜم٤مك، وىمتٝم٤م

ذ ٕنف: ُم٠مضمقراً  يٙمقن قومٝم إول سمخالف آصمامً  يٙمقن أوًٓ  هذا، وىمتٝم٤م  اإلهلل إُمر َٟمٗمَّ

 .وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م

 ٟمز ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء ًم٘مد: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، يذيمره٤م طملم وَمٚمُٞمَّمّٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً 

 هذه ومقىم٧م، ذيمره٤م أو ٤مهل اؾمتٞم٘مظ صمؿ ٟمًٞمٝم٤م أو اًمّمالة قمـ اإلٟم٤ًمن ٟم٤مم وم٢مذا

٤ٌَمِذ  أن، قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل أو اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة  ٟمٗمًف ذم ىم٤مل وم٢مذا، اًمَتَذيمر وىم٧م ذم أداءه٤م ُي

 اًمذي اًمث٤مين وىمتٝم٤م ظمرج وم٘مد، هل٤م أومرغ أن سمٕمد ؾم٠مصٚمٞمٝم٤م وم٠من٤م، وىمتٝم٤م ظمرج اًمّمالة هذه
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ه  ذًمؽ همػم ذم ي٘مْمٞمف أن ُيٛمٙمٜمف ومال، اًمٜمًٞم٤من أو اًمٜمقم سمٕمذر ًمف احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع َُمدَّ

 .ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  أجْم٤مً  َوٞمَّٕمف اًمذي اًمث٤مين اًمقىم٧م

 ًمإلٟم٤ًمن اًمذي، اًمٕم٨ٌم سم٤مُٕمر ًمٞمس اعمقاىمٞم٧م شمقىمٞم٧م أن ًمٜم٤م يتٌلم ذًمؽ قمرومٜم٤م إذا

 .أبداً  ُمثالً  يًتقي٤من ومال، َيَدقمف أن أو قمٚمٞمف ُيـح٤مومظ أن اخلػمة ومٞمف

ى ومٛمـ   وذًمؽ، صحٞمح٦م نشمٙمق قم٤ٌمدشمف أن ؿمؽ ومال، اعمَُقىم٧َّم وىمتٝم٤م ذم اًمٕم٤ٌمدة َأدَّ

 .وإريم٤من اًمنموط سم٘مٞم٦م ومٞمٝم٤م شمتقومر أن سمنمط

 أن قمٚمٞمف سم٠منف ي٘مقل ُمـ ومٞمحت٤مج، اًمقىم٧م ذط وهق اًمنمط هبذا َأظَمّؾ  إذا أُم٤م

 طمدي٨م ذم اًمِم٠من هق يمام، ٟمص إمم حيت٤مج ومٝمق، آظمر وىم٧م ذم اًمٕم٤ٌمدة شمٚمؽ ي١مدي

، اًمٙمؼمى ةسم٤مًمٙمٗم٤مر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره وم٘مد، رُمْم٤من ذم زوضمتف اعمُـَج٤مُِمع

 .سم٤مجلامع أومٓمره اًمذي اًمٞمقم ذًمؽ ىمْم٤مء وزي٤مدة

د ُمٗمٓمر يمؾ ي٠مُمر ٟمص قمٜمدٟم٤م وًمٞمس   .اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف أن ضم٤مُمع يم٤مًمذي ُُمَتَٕمٛمِّ

 ومٞمام حمدودة دًٓمتف، اًمدارىمٓمٜمل طمدي٨م ذم ُمتٕمٛمد ًمٗمٔم٦م ُمٗمٝمقم إن: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  

 أو أثر ًمف ومٚمٞمس اًم٤ٌمىمل وُمٗمٝمقم، رُمْم٤من ذم سم٤مجلامع أومٓمر اًمذي سمحدي٨م يتٕمٚمؼ

 .ٟمٕمؿ. اقمتداد

 ش 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى»

 عرش بستة يعاقب بالصالة يتفاون مـ أن فقف حديث صح هؾ

 عؼقبة؟

 يٕم٤مىمٌف اًمّمالة قمـ هت٤مون عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أؾم٠مخؽ أن أريد اًمٙمريؿ أظمل ي٤م: السمال

  قم٘مقسم٦م؟ قمنم سمًت٦م وضمؾ قمز اهلل

 . أصؾ ًمف ُم٤م: اجلقاب

 . احلدي٨م. .: السمال
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 . أصؾ ًمف ٤مُم: اجلقاب

 ش 11: 13: 77/  411/  واًمٜمقر اهلدى» 

 االشتقؼاظ كان وشقاء، أبًدا الصالة تػقتف ال والـاد الـائؿ

 بلذان ويصؾقفا، غروهبا عـد أو الشؿس ضؾقع عـد والتذكر

 وإقامة

 أو قمٜمٝم٤م هم٤مومال دام ُم٤م يمٚمف وىمتٝم٤م ظمرج وًمق أبًدا اًمّمالة شمٗمقشمف ٓ واًمٜم٤مد اًمٜم٤مئؿ

 .اًمتذيمر طملم إًمٞمٝمام سم٤مًمٜم٦ًٌم ومقىمتٝم٤م هل٤م ٟم٤مؾمٞم٤م

 : اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ومٞمف ٟم٤مُمقا  اًمذي ؾمٗمره ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

شم٤م يمٜمتؿ إٟمٙمؿ»  إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤م صالة قمـ ٟم٤مم ومٛمـ أرواطمٙمؿ إًمٞمٙمؿ اهلل ومرد أُمقا

 ش.ذيمر إذا ومٚمٞمّمؾ صالة ٟمز وُمـ، اؾمتٞم٘مظ

 يمام صم٘م٤مت ضم٤مًمفور. ضمحٞمٗم٦م أيب طمدي٨م ُمـش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين يٕمغم أبق ورواه

 ش.اعمٕمجؿ» ذم

 [.ؾم٤مىمٝم٤م صمؿ]: ُمٜمٝم٤م يمثػمة ؿمقاهد وًمٚمحدي٨م

 أن ومٕمٚمٞمف همروهب٤م قمٜمد أو اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد واًمتذيمر آؾمتٞم٘م٤مظ يم٤من وؾمقءا

 ومٚمٞمّمٚمٝم٤م»: ؾمٌؼ ومٞمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف، وىمتٝم٤م وم٢مٟمف اًمقىم٧م هذا ذم يّمٚمٞمٝم٤م

 ش.ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ ذيمره٤م إذا

 أهؾ اظمتٚمػ وىمد»: ش331/ 1» اًمؽمُمذي ىم٤مل. اًمٕمٚمامء ُمـ راجلٛمٝمق ُمذه٥م وهق

 وىم٧م همػم ذم وهق يذيمر أو ومٞمًتٞم٘مظ يٜم٤ًمه٤م أو اًمّمالة قمـ يٜم٤مم اًمرضمؾ ذم اًمٕمٚمؿ

 ذيمر أو اؾمتٞم٘مظ إذا يّمٚمٞمٝم٤م: سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل همروهب٤م قمٜمد أو اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد صالة

 ومٕملواًمِم٤م وإؾمح٤مق أمحد ىمقل وهق، همروهب٤م قمٜمد أو اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد يم٤من وإن

 ش.شمٖمرب أو اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك يّمكم ٓ: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل، وُم٤مًمؽ
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: ىم٤ملش 141ش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد سمف سح احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م

 ش.اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق»

 : اهلل رمحف اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ ىم٤مل

 أنف اًمتٕمريس دي٨مطم ذم ورد سمام وهمػمه اًمٕمٞمٜمل ُمٜمٝمؿ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ مج٤مقم٦م أجده ىمد»

 وىم٧م يم٤من ٕنف إٓ ذًمؽ يٙمـ ومل ذًمؽ سمٕمد وصغم اعمقوع ذًمؽ ُمـ ارحتؾ ط

 : ٟمٔمر وومٞمف اًمٓمٚمقع

 طمْمقر وُمقوع همٗمٚم٦م ُمقوع سم٠منف سحي٤م آظمتٞم٤مر شمٕمٚمٞمؾ ورد ىمد ومألنف أوٓ أُم٤م

 .قمٜمف يٕمدل ومال اًمِمٞمٓم٤من

 سمٕمض وذم. اًمِمٛمس ضسمتٝمؿ طمتك: وهمره ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ورد ومألنف صم٤مٟمٞم٤م وأُم٤م

 سمٕمد إٓ يٛمٙمـ ٓ وذًمؽ. اًمِمٛمس طمر وضمد طمتك يًتٞم٘مظ مل: اًمٌخ٤مري رواي٤مت

 ش.اًمٙمراه٦م وىم٧م ذه٤مب وسمٕمد سمزُم٤من اًمٓمٚمقع

 ذم ىمٚمٞمؾ وأُمث٤مًمف اًم٘مقي اعمّمٜمػ احلًٜم٤مت أيب ُمـ ىمقي ضمٞمد شمٕم٘م٥م وهذا

ه شمٕم٤ممم اهلل ومرمحف اعمت٠مظمريـ ُمـ اعمذاه٥م أصح٤مب  .ظمػما  وضمزا

ش 114/ 1» واًمٜم٤ًمئلش 138/ 4ش »ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ورد ذيمره اًمذي واًمتٕمٚمٞمؾ

 : ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ

 : ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ٟمًتٞم٘مظ ومٚمؿ ط اهلل ٟمٌل ُمع قمرؾمٜم٤م

 ش.اًمِمٞمٓم٤من سمف طميٟم٤م ُمٜمزل هذا وم٢من راطمٚمتف سمرأس رضمؾ يمؾ ًمٞم٠مظمذ»

 ومّمغم اًمّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿ ؾمجدشملم ؾمجد صمؿ ومتقو٠م سم٤مح٤مء دقم٤م صمؿ ومٗمٕمٚمٜم٤م: ىم٤مل

 .اًمٖمداة

 .قمٜمف طم٤مزم أبق صمٜم٤م: يمٞم٤ًمن سمـ يزيد صمٜم٤م: ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ ظمرضم٤مهأ

 اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمزهري قمـ ُمٕمٛمر قمـش 74» د أظمرضمٝم٤م أظمرى ـمريؼ وًمف

 : ىم٤مل اخلؼم هذا ذم هريرة أيب قمـ
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 : ىم٤ملش. اًمٖمٗمٚم٦م ومٞمف أص٤مسمتٙمؿ اًمذي ُمٙم٤مٟمٙمؿ قمـ حتقًمقا »

 .وصغم وأىم٤مم وم٠مذن سمالٓ وم٠مُمر

 .ـمٝمامذ قمغم صحٞمح وؾمٜمده

 ش.437» ـمح٤مش. ؿمٞمٓم٤من سمف ُمٜمزل هذا»: سمٚمٗمظ صم٤مًم٨م ـمريؼ وًمف

 ضمٝمري٦م يم٤مٟم٧م إن ومٞمٝم٤م وجيٝمر وإىم٤مُم٦م سم٠مذان يقم يمؾ يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من يمام ويّمٚمٞمٝم٤م

 .اًمًٜم٦م ُمٕمٝم٤م ويّمكم

 : اًمّمٌح صالة قمـ ٟمقُمٝمؿ ذم اًمٓمقيؾ طمديثف ذم ىمت٤مدة أبق ىم٤مل

 يمام ومّمٜمع اًمٖمداة صغم صمؿ ريمٕمتلم ط اهلل رؾمقل ومّمغم سم٤مًمّمالة سمالل أذن صمؿ

 .يقم يمؾ يّمٜمع

 .ؾمٌؼ يمام اعمٖمػمة سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .وصغم وأىم٤مم وم٠مذن سمالٓ وم٠مُمر: هريرة أيب طمدي٨م وٟمحقه

 وىمد. اًمٖمداة ومّمغم اًمّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿ ؾمجدشملم ؾمجد صمؿ ومتقو٠م: رواي٦م وذم

٤ًٌم شم٘مدُم٤م  .ىمري

 ذم - ط اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ ويم٤من - احلٌٌم خمٛمر ذي قمـ اًم٤ٌمب وذم

 همػم وهق اًمّمٌح ىمٌؾ اًمريمٕمتلم ومّمغم ط اًمٜمٌل ىم٤مم صمؿ وم٠مذن سمالٓ وم٠مُمر: اًم٘مّم٦م هذه

 اهلل ٟمٌل ي٤م: ىم٤مئؾ ًمف وم٘م٤مل قمجؾ همػم قمغم وهق ومّمغم اًمّمالة وم٠مىم٤مم أُمره صمؿ قمجؾ

 .شصٚمٞمٜم٤م وىمد إًمٞمٜم٤م رده٤م وىمد أرواطمٜم٤م وضمؾ قمز اهلل ىمٌض ٓ»: ىم٤مل أومرـمٜم٤م؟

 ُمـ. إًمخ... ىم٤مئؾ ًمف وم٘م٤مل: ىمقًمف دونش 73» ودش 91 - 91/ 7» طمؿ أظمرضمف

 .قمٜمف -صٚمٞمح اسمـ: وىمٞمؾ- صٌح سمـ يزيد صمٜمل: قمثامن سمـ طمريز ـمريؼ

 .طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل احلديٌٞم٦م زُمـ ط اهلل رؾمقل ُمع أىمٌٚمٜم٤م: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ وقمـ



   يمت٤مب اًم٘مْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اًمٜمٌل وم٤مؾمتٞم٘مظ اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ومٜم٤مُمقا  أن٤م: سمالل وم٘م٤ملش يٙمٚم١مٟم٤م؟ ُمـ»: ط

 ٟم٤مم عمـ وم٤مومٕمٚمقا  ومٙمذًمؽ»: ىم٤مل. ومٗمٕمٚمٜم٤م: ىم٤ملش. شمٗمٕمٚمقن تؿيمٜم يمام اومٕمٚمقا »: وم٘م٤مل ط

 .شٟمز أو

 قمٌد قمـ ؿمداد سمـ ضم٤مُمع ـمريؼ ُمـش 471 - 469» وـمح٤مش 77 - 73» د

 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا. قمٜمف قمٚم٘مٛم٦م سمـ اًمرمحـ

 ش[.1/114»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الستقب عذ يصؾقفّم فلكثر صالتني كز مـ

 يمذًمؽ، احل٤مضة اًمّمالة يّمكم صمؿ شمٞم٥ماًمؽم قمغم يّمٚمٞمٝمام وم٠ميمثر صالشملم ٟمز وًمق

 .سم٤محلرب قمٜمٝمـ ؿمٖمؾ وىمد اخلٜمدق همزوة ذم ط اهلل رؾمقل ومٕمؾ

 ُمـ هقي ذه٥م طمتك اخلٜمدق يقم طمًٌٜم٤م: قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل

َويَمَٗمك اهلل اعْم١ُْمُِمٜملَِم اًْمِ٘مت٤َمَل َويَم٤مَن اهلل ىَمِقي ٤م ▬: شمٕم٤ممم اهلل ىمقل وذًمؽ، يمٗمٞمٜم٤م طمتك اًمٚمٞمؾ

 وأطمًـ اًمٔمٝمر ومّمغم وم٠مىم٤مم وم٠مُمره سمالٓ ط اهلل رؾمقل ومدقم٤م [41 :إطمزاب] ♂يًزا قَمزِ 

 ومّماله٤م ًمٚمٛمٖمرب أىم٤مم صمؿ، يمذًمؽ ومّماله٤م ًمٚمٕمٍم أىم٤مم صمؿ، وىمتٝم٤م ذم يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من يمام

وَم٢ِمْن ▬: اخلقف صالة ذم يٜمزل أن ىمٌؾ وذًمؽ، يمذًمؽ ومّماله٤م ًمٚمٕمِم٤مء أىم٤مم صمؿ، يمذًمؽ

٤ٌَمًٟم٤م  [.صحٞمح.][439 :اًمٌ٘مرة] ♂ظِمْٗمُتْؿ وَمِرضَم٤مًٓ َأْو ُريْم

 إٟمف: وىم٤مًمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومٜمٗم٤مه، اًمٗمقائ٧م سملم اًمؽمشمٞم٥م وضمقب ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 .وداود صمقر وأبق احلًـ سمـ وحمٛمد اًمٌٍمي واحلًـ ـم٤موس ىم٤مل وسمف. يًتح٥م

: وم٘م٤مٓ وًمٞمٚم٦م يقم صٚمقات قمغم اًمٗمقائ٧م شمزد مل ُم٤م جي٥م: وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

 شم٘مديؿ وجي٥م احل٤مضة سمٓمٚم٧م وم٤مئت٦م قمٚمٞمف أن أثٜم٤مئٝم٤م ذم ومذيمر طم٤مضة ذم يم٤من وم٢من

 .احل٤مضة يّمكم صمؿ اًمٗم٤مئت٦م

 ٟمز وًمق: أمحد ىم٤مل. يمثرت أم اًمٗمقائ٧م ىمٚم٧م واضم٥م اًمؽمشمٞم٥م: وأمحد زومر وىم٤مل

 وم٤مئت٦م ذيمر وًمق: وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل. سمٕمده٤م يّمكم اًمتل اًمّمٚمقات صح٧م اًمٗمقائ٧م
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 .احل٤مضة إقم٤مدة جي٥م ؿصم. اًمٗم٤مئت٦م ىم٣م صمؿ ومٞمٝم٤م هق اًمتل متؿ طم٤مضة ذم وهق

 ٟمز ُمـ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ سمحدي٨م هلؿ واطمت٩م

، ٟمز اًمتل اًمّمالة ومٚمٞمٕمد صالشمف ُمـ ومرغ وم٢مذا، اإلُم٤مم ُمع وهق إٓ يذيمره٤م ومٚمؿ صالة

 ش.اإلُم٤مم ُمع صاله٤م اًمتل اًمّمالة ًمٞمٕمد صمؿ

 ىم٤ملو احل٤مومظش سم٤محل٤مء» احلامل ه٤مرون سمـ ُمقؾمك وٕمػ وٕمٞمػ طمدي٨م وهذا

 - 71/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم يمذاش ُمقىمقف أنف اًمّمحٞمح»: اًمٌٞمٝم٘مل صمؿ اًمرازي زرقم٦م أبق

 أهن٤م اعم٠ًمخ٦م ذم واعمٕمتٛمد، أجْم٤م وٕمٞمٗم٦م سم٠مطم٤مدي٨م أصح٤مسمٜم٤م واطمت٩م»: ىم٤مل صمؿش 71

 ُمـ وٕن، فم٤مهر دًمٞمؾ هلؿ وًمٞمس، فم٤مهر سمدًمٞمؾ إٓ شمرشمٞمٌٝم٤م جي٥م ومال قمٚمٞمف ديقن

 دًمٞمؾ سمٖمػم زائد وصػ يٚمزُمف ومال هب٤م أُمر اًمتل اًمّمالة ومٕمؾ وم٘مد شمرشمٞم٥م سمٖمػم صالهـ

  ش.أقمٚمؿ واهلل، فم٤مهر

 .ش[1/118»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 تعؿد مـ أما الصالة عـف تسؼط ال هلا والـاد الصالة عـ الـائؿ

 وقتفا بعد يصؾقفا أن يؽػرها فال وقتفا عـ الصالة إخراج

 تؿيمٜم إٟمٙمؿ»: وم٘م٤مل، اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ومٞمف ٟم٤مُمقا  اًمذي ؾمٗمره ذم ط يم٤من  

شم٤م  ٟمز وُمـ، اؾمتٞم٘مظ إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤م صالة قمـ ٟم٤مم ومٛمـ، أرواطمٙمؿ إًمٞمٙمؿ اهلل ومرد أُمقا

 .شذيمر إذا ومٚمٞمّمؾ صالة

 قمـ اهلٛمداين اًمٕم٤ٌمس سمـ اجل٤ٌمر قمٌد قمـش 1/  18» شُمًٜمده» ذم يٕمغم أبق أظمرضمف

 .ومذيمره: ىم٤مل أبٞمف قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن

 ٓ هل٤م اًمٜم٤مد أو ّمالةاًم قمـ اًمٜم٤مئؿ أن قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم: احلدي٨م وم٘مف 

. هل٤م اًمتذيمر أو آؾمتٞم٘م٤مظ ومقر أدائٝم٤م إمم ي٤ٌمدر أن قمٚمٞمف جي٥م وأنف، اًمّمالة قمٜمف شمً٘مط

 ومال يٗمٕمؾ مل إن وأنف، اًمٙمٗم٤مرة هق ذًمؽ أن قمغم، قمٜمف اهلل ريض أنس زي٤مدة ودًم٧م

 أن قمغم دًمٞمؾ يمٚمف ذًمؽ وذم. اًمٜمّمقح اًمتقسم٦م إٓ مهللا، إقمامل ُمـ رء يٙمٗمره
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، وىمتٝم٤م سمٕمد يّمٚمٞمٝم٤م أن يٙمٗمره٤م ومال، وىمتٝم٤م قمـ إظمراضمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م شمٕمٛمد اًمتل اًمّمالة

اَلَة يَم٤مَٟم٧ْم قَمغَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم يمَِت٤مسًم٤م ▬: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل، ًمف قمذر ٓ ٕنف إِنَّ اًمّمَّ

 وًمذًمؽ، احلدي٨م سمٜمص ُمٕمذور ومٝمذا، ٟمًٞمٝم٤م أو قمٜمٝم٤م ٟم٤مم يم٤مًمذى هق وًمٞمس، ♂َُمْقىُمقشًم٤م

 ي٤ٌمدر مل إذا ٟمٗمًف اعمٕمذور هذا أن شمرى أخ٧ًم. شمذيمره٤م إذا يّمٚمٞمٝم٤م أن يمٗم٤مرة ًمف ضمٕمؾ

 ًمف اهلل ذع اًمذي اًمقىم٧م أو٤مع ٕنف، ذًمؽ سمٕمد ًمف يمٗم٤مرة ومال اًمتذيمر طملم اًمّمالة إمم

 سمٕمد ًمف ىمْم٤مء ٓ أنف اعمٕمذور ؿم٠من هق هذا يم٤من وم٢مذا. اًمٗم٤مئت٦م اًمّمالة ومٞمف يتدارك أن

 ذم اًمّمالة يّمؾ مل اًمذي اعمتٕمٛمد يٙمقن أن أومم سم٤مب ومٛمـ، ًمف اعمنموع اًمقىم٧م ومقات

 شم٠مُمٚمف عمـ فم٤مهر وم٘مف وهذا. يمٗم٤مرة ًمف يٙمقن ٓ أن هب٤م ُمٙمٚمػ هل٤م ُمتذيمر وهق وىمتٝم٤م

 اعمت٠مظمريـ سمٕمض ظمٓم٠م يتٌلم ؾمٌؼ ومم٤م. اجلٛمٝمقر ورأي سم٤مًمت٘مٚمٞمد اًمت٠مثر قمـ ُمتجردا

 ُمع واًمٜم٤مد اًمٜم٤مئؿ قمغم اًم٘مْم٤مء وضم٥م إذا»: وم٘م٤مًمقا  اًمٜم٤مد قمغم اعمتٕمٛمد ىم٤مؾمقا  اًمذي

 آقمت٤ٌمر ؾم٤مىمط اًم٘مٞم٤مس هذا أن ُمع! شأومم اعمٗمرط اًمٕم٤مُمد قمغم ومقضمقسمف شمٗمريٓمٝمام قمدم

 اًمٜم٤مد ود اعمتذيمر اًمٕم٤مُمد وم٢من، ٟم٘مٞمْمف قمغم اًمٜم٘مٞمض ىمٞم٤مس سم٤مب ُمـ ٕنف، أصٚمف ُمـ

 ًمٚمّمالة اًمتقىمٞم٧م طمٙمٛم٦م يٜم٤مذم اعمتٕمٛمد قمغم اًم٘مْم٤مء سمقضمقب اًم٘مقل أن قمغم. واًمٜم٤مئؿ

، سمداه٦م اعمنموط سمٓمؾ طسم٤مًمنم أظمؾ وم٢مذا، اًمّمالة صح٦م ذوط ُمـ ذط هق اًمذي

: أُمران قمٚمٞمف وضم٥م اعمّمكم أن» اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمف ٟمنمة ذم اًمِمامل ؿمٞمخ وىمقل

 قمغم يدل مم٤م ومٝمذا. شأظمر سم٘مل إُمريـ أطمد شمرك وم٢مذا، وىمتٝم٤م ذم وإي٘م٤مقمٝم٤م، اًمّمالة

 أٓ، أجْم٤م وذط سمؾ، ومح٥ًم ومرو٤م ًمٞمس ًمٚمّمالة اًمقىم٧م وم٢من، اًمنمع ذم سم٤مًمغ ضمٝمؾ

 اًمِمٞمخ يمالم ًمٙمـ. اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق صالشمف شم٘مٌؾ مل اًمقىم٧م ىمٌؾ صغم ًمق أنف شمرى

 ىمٌؾ صغم ًمق أنف سيح وم٢مٟمف، اعمت٘مدم سم٘مقًمف اشمٗم٤مىمٝمؿ ظمرق ىمد أنف قمغم يدل اعمًٙملم

 سمئرا  طمٗمر ُمـ» اًم٤ًمئر اعمثؾ قمٚمٞمف يّمدق وهٙمذا! آظمر ووٞمع، واضم٤ٌم أدى وم٢مٟمف اًمقىم٧م

 اشمٗم٤مق أو اإلمج٤مع سمخرىمٝمؿ اًمًٜم٦م أنّم٤مر اهت٤مم طمقل دائام يدٟمدن وم٢مٟمفش ! ومٞمف وىمع ٕظمٞمف

. اًمًٌٞمؾ ؾمقاء وإي٤مه اهلل هداٟم٤م، اهلزيؾ اعمذيمقر سم٘مقًمف ظم٤مًمٗمٝمؿ ىمد هق ومٝم٤م، اًمٕمٚمامء

، اًمنميػ احلدي٨م هذا سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعمٝمٛم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل وضمٞمزة يمٚمٛم٦م ومٝمذه وسمٕمد

 شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ ٓسمـ اًمّمالة يمت٤مب إمم ومٚمػمضمع ومٞمٝم٤م اًمٙمالم شمٗمّمٞمؾ ؿم٤مء وُمـ

 ًمٞمس أنف واقمٚمؿ. يمت٤مب ذم دمده ٓ سمام اًمدىمٞمؼ اًمتح٘مٞمؼ ُمع قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقل ٌعأؿم وم٢مٟمف
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 ينمع ٓ أنف اًمِم٤مومٕمل اًمًالم قمٌد اسمـ اًمٕمز وُمٜمٝمؿ اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمؿ أهؾ ىمقل ُمٕمٜمك

، هلل طم٤مؿم٤م اًمّمالة شمرك ًمِم٠من اًمتٝمقيـ سم٤مب ُمـ أنف، قمٛمدا ًمٚمّمالة اًمت٤مرك قمغم اًم٘مْم٤مء

 وىمتٝم٤م ذم وأدائٝم٤م اًمّمالة ظمٓمقرة ُمـ إن :ي٘مقًمقن وم٢مهنؿ، ذًمؽ ُمـ اًمٜم٘مٞمض قمغم هق سمؾ

 قمـ اًمّمالة إظمراج ذٟم٥م يٙمٗمر ومال، إبد إمم وىمتٝم٤م سمٕمد يتداريمٝم٤م أن يٛمٙمـ ٓ أنف

 ُمـ يٜمّمحقن ومٝمؿ وًمذًمؽ. اًمٜمّمقح اًمتقسم٦م وهق أٓ، اًمذٟمقب أيمؼم يٙمٗمر ُم٤م إٓ وىمتٝم٤م

 وُمع وىم٤مهت٤مأ ذم اًمّمالة أداء قمغم حي٤مومظ وأن، ومقرا اهلل إمم يتقب أن اًمّمالة سمؽمك اسمتكم

 اًمثقاب ُمـ وم٤مشمف ُم٤م سمٕمض سمذًمؽ يٕمقض طمتك اًمٜم٤مومٚم٦م اًمّمالة ُمـ يٙمثر وأن، اجلامقم٦م

 طمدي٨م ذًمؽ قمغم دل وىمدش اًمًٞمئ٤مت يذه٧ٌم احلًٜم٤مت وإن» اًمقىم٧م ذم ًمٚمّمالة سمؽميمف

 داود أبق أظمرضمف. شومريْمتف هب٤م ومتٙمٛمٚمقا  شمٓمقع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا» هريرة أيب

 .ش811» داود أيب صحٞمح ذم وهق.وهمػمه

 ش.717-714/ 1/4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إذا فؾقصؾفا عـفا كام أو صالة أحدكؿ كز فنذا»: حديث معـك

 «الغد مـ لققتفا ذكرها

 ٟمًٞمٝم٤م أو صالة قمـ ٟم٤مم ُمـ»: اجل٤مُمع صحٞمح ذم طمدي٨م ذم أؾمت٤مذي: السائؾ

  اًمٖمد؟ ُمـ سمقىمتٝم٤م اعم٘مّمقد ُم٤م، شاًمٖمد ُمـ ًمقىمتٝم٤م ذيمره٤م إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤م

ك: الشقخ ، شيذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م»، أظمر واحلدي٨م احلدي٨م هذا سملم دمٛمع سمِدَّ

  ومٝمٛمتٜمل؟ شوىمتٝم٤م ذم همداً  وًمٞمّمٚمٝم٤م»

 . قمٗمقاً  صم٤مٟمٞم٦م ُمرة أقمد، أؾمت٤مذي، ٟمٕمؿ: السائؾ

ض سمف ُم٤م احلدي٨م هذا: ٟم٘مقل: الشقخ  اًمٞمقم ًمّمالة وإٟمام، اعمٜمًٞم٦م ًمٚمّمالة شَمَٕمرُّ

هت٤م وٓ، سمقىمتٝم٤م أيت اًمٞمقم صالة يّمكم أن اًمرؾمقل ي٠مُمر أيت اًمٞمقم ومٗمل، أيت  ُيَٗمقِّ

ت يمام، ٟمٗمًف قمغم  هب٤م اًمالطم٘م٦م أُم٤م، يذيمره٤م طملم يّمٚمٞمٝم٤م وؾم٤مسم٘متٝم٤م، ؾم٤مسم٘متٝم٤م وَمقَّ

 .واوح. وىمتٝم٤م ذم ومٞمّمٚمٞمٝم٤م

 .ش .: 17: 77/  9/واًمٜمقر اهلدى»



   يمت٤مب اًم٘مْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 الصالة عـ الـائؿ

 يًتٞم٘مظ ٟم٤مئؿ ؿمخص، شيذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م ٟمًٞمٝم٤م أو صالة قمـ ٟم٤مم ُمـ»: مداخؾة

 ىمد اًمّمالة إٟمف سمام وم٘م٤مل، ذه٧ٌم ىمد اًمّمالة يٕمٜمل وضمد، اًم٤ًمقم٦م ذم ومٜمٔمر، ٗمجراًم ـمٚمقع سمٕمد

 سمٕمد اؾمتٞم٘مظ إذا ومٝمؾ، اًمّمالة وَصّٚمٞم٧م اؾمتٞم٘مٔم٧م صمؿ، ُمثالً  ؾم٤مقم٦م ٟمٛم٧م ًمق ُم٤مٟمع ومال ذه٧ٌم

 ُيَّمّٚمـل؟ وٓ، ذقمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ قمٜمف اًمّمالة ذه٧ٌم أم ُيَّمٚمِّـل ي٘مقم ؾم٤مقم٦م

 احلدي٨م؟ ُمـ ومٝمٛم٧م ؿمق: الشقخ

 .ُيَّمٚمِّٞمٝم٤م أن جي٥م اؾمتٞم٘مظ إذا أنف احلدي٨م ُمـ ومٝمٛمل: مداخؾة

 .وم٤مًمزم قمروم٧م هق هذا: الشقخ

 ش 11: 13: 41/ 171/ واًمٜمقر اهلدى»

 ادجـقن عذ لؾصالة قضاء ال

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق - يمثر أو اجلٜمقن زُمـ ىمؾ ؾمقاء اعمجٜمقن قمغم ىمْم٤مء وٓ

/ 4» طمزم اسمـ ُمذه٥م وهقش 7 - 6/ 4ش »اعمجٛمقع» ذم يمام وأمحد ُم٤مًمؽ قمـ وروي

 ش.19» اإلؾمالم ؿمٞمخ واظمت٤مرهش 437 - 433

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 عؾقف ادغؿك عذ لؾصالة قضاء ال

 قمٛمر اسمـ قمـ طمزم اسمـ ورواه ذيمر ُمـ ُمذه٥م وهق قمٚمٞمف ىمْم٤مء ٓ قمٚمٞمف اعمٖمٛمك 

 .هبدًم٦م سمـ وقم٤مصؿ ؾمػميـ واسمـ اًمٌٍمي واحلًـ واًمزهري وـم٤موس

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مْم٤مء 
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 أشؾؿ إذا الؽافر عذ ؾصالةل قضاء ال

: 7» طمؿ. شىمٌٚمف ُم٤م جي٥م اإلؾمالم»: ط ًم٘مقًمف: قمٚمٞمف ىمْم٤مء ٓ أؾمٚمؿ إذا اًمٙم٤مومر

 .اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو قمـ ـمرق ُمـش 411 و 417 و 199 - 198

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الصؾقات مـ فاتف ما يؼيض الـائؿ

 قمـ أطمديمؿ درىم إذا»: ٟمقُمف طم٤مًم٦م ذم اًمّمٚمقات ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ومٞم٘ميض اًمٜم٤مئؿ وأُم٤م

اَلَة ▬: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل وم٢من ذيمره٤م إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م همٗمؾ أو اًمّمالة َأىمِِؿ اًمّمَّ

  ش.م» ش♂ًمِِذيْمِري

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادغرب وقت دخؾ حتك العن صالة فاتتف مـ

ام، اعمٖمرب وىم٧م ودظمؾ اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتٜمل: ي٘مقل أخ ذم: مداخؾة  أصكم؟ وم٠مهيُّ

  اًمّمالة؟ ىم٤مئٛم٦م اعمٖمرب وصالة اعمًجد دظمؾ: يٕمٜمل

: ومه٤م أٓ، اًمنمقمٞملم اًمٕمذريـ سم٠مطمد اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ىمد يم٤من إن: الشقخ

 صالة اًمّمالة يم٤مٟم٧م إن أُم٤م، اعمٖمرب صالة ىمٌؾ اًمٕمٍم سمّمالة ومٞمٌدأ، واًمٜمًٞم٤من، اًمٜمقم

 . سمٕمده٤م وٓ اعمٖمرب ىمٌؾ ٓ ًمّمالهت٤م ًمف ُم٤مل ومال، اًمٕمذريـ هذيـ سمٖمػم وم٤مشمتف اًمٕمٍم

  اًمٕمٍم؟ سمِٜمِّٞم٦م اعمٖمرب يّمكم: يٕمٜمل ؿمٞمخ ي٤م اعم٘مّمقد ًمٙمـ :مداخؾة

 قمٜمدُم٤م، اعمٖمرب صالة ىمٌؾ يّمٚمٞمٝم٤م! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أضمٌتؽ ىمد! وإٓ؟: الشقخ

 يٙمقن أن سمنمط ًمٙمـ، اًمٕمٍم يّمكم أنف واوح اعمٖمرب صالة ىمٌؾ يّمٚمٞمٝم٤م: ٟم٘مقل

 وإمم.. وًمٕمٌف وهلقه، وسمْم٤مقمتف سمتج٤مرشمف ُمٜمِمٖمؾ يم٤من إذا أُم٤م، قمٜمف ٟم٤مم أو، ذًمؽ ٟمز

 . اعمٖمرب سمٕمد أو اعمٖمرب ىمٌؾ ؾمقاء إلقم٤مدهت٤م ُم٤مل وٓ اًمّمالة وم٤مشمتف وم٘مد، آظمره

 ش11: 11: 37/ 419/  واًمٜمقر اهلدى»





 

 

 والٍوافن السٍَ كتاب  
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 البققت يف الـقافؾ صالة عذ احلض

 .شومٞمٝم٤م صٚمقا ، ىمٌقرا سمٞمقشمٙمؿ شمتخذوا ٓ»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [.اًمٌٞمقت ذم اًمٜمقاومؾ صالة غمقم احلض: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ش.171/ 1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  البقت يف السـة صالة األفضؾ

  اعمًجد؟ ذم أم اًمٌٞم٧م ذم اًمًٜم٦م صالة، إومْمؾ ُم٤م: السائؾ

 ي٘مقل هٙمذا، شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»: ُمٕمٚمقم، اًمٌٞم٧م ذم: الشقخ

 . اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .ش .: 73: 19/  9/واًمٜمقر اهلدى»

 لعارض إال البقت يف الســ صالة أفضؾقة

ٌُؾ» يمت٤مب ذم ىمرأت: السمال  ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد يرويف طمدي٨مش اًمًالم ؾُم

، اًمٗمجر ىمٌؾ ريمٕمت٤من، ريمٕم٤مت قمنم ط اهلل رؾمقل ُمع صٚمٞم٧م»: ي٘مقل قمٜمٝمام اهلل

 سمٕمد وريمٕمت٤من اعمٖمرب سمٕمد وريمٕمت٤من، اًمٔمٝمر سمٕمد وريمٕمت٤من، اًمٔمٝمر ىمٌؾ وريمٕمت٤من

 .شاًمٕمِم٤مء

 ذم اًمٕمِم٤مء سمٕمد وريمٕمت٤من، سمٞمتف ذم: ىم٤مل اعمٖمرب سمٕمد ريمٕمت٤من ًمٚمريمٕم٤مت ٤مًمٜم٦ًٌمسم 

 ُمـ ومٝمٛم٧م، أقمرف ُم٤م وم٠من٤م، احلدي٨م ُُمٚمحؼ هذا، اجلٛمٕم٦م سمٕمد ريمٕمت٤من: ىم٤مل ورسمام، سمٞمتف

 واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ُأصكم أنف يمذًمؽ وومٝمٛم٧م، ريمٕمت٤من ومٞمف ُم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ أنف هذا

 أن اًمٙم٤مشم٥م يٕمٚمؼ: هق وي٘مقل، اعمًجد ذم اًمٔمٝمر وسمٕمد اًمٔمٝمر ىمٌؾ اًمريمٕمت٤من.. واًمٔمٝمر

 .اعمًجد ذم شمّمغم أن ومٞمجقز سمٞمتف ذم ومٞمٝم٤م يرد مل اًمتل

 ومّمٚمقا : اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف، اًمرأي هذا ٟمرى ُم٤م، ٓ: الشقخ



   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ذم اًمتٕمٛمٞمؿ هذا شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من، سمٞمقشمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس أهي٤م

 ومٚمق، اعمًٚمٛملم ٕومراد ذيٕم٦مً  ُيـْجَٕمؾ أن يٜمٌٖمل اًمذي هق ماًمًال قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم

 ومل اًمّمٚمقات سمٕمض ذم سمٞمتف ذم ذيمر يمقٟمف، اؾمتٜم٤ٌمط هذا وإٟمام، صم٤مسم٧م همػم وهذا صم٧ٌم

 اًمًٜم٦م يّمكم يم٤من اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم أنف ٟمّم٤مً  ًمٞمس هذا، اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم ذًمؽ يذيمر

 .إـمالىم٤مً  اًمٜمص هذا ُمثؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس، اعمًجد ذم

َتٗم٤مد وأبداً  دائامً  اًمًالم قمٚمٞمف ومٗمٕمٚمف، ذًمؽ ومٕمؾ أنف روٜم٤موم ًمق ًمٙمـ  ًْ  رء ُمٜمف ُي

ًمف ُمٗم٤مهٞمٛمٝمؿ وًمت٘مقيؿ، اعمًٚمٛملم ًمّم٤مًمح  اًمٌمء يٗمٕمؾ ىمد ومٝمق، اًمًالم قمٚمٞمف ٕىمقا

 اًمًٜمـ سمٕمض صغم إذا ومٝمق، ًمٚمٜم٤مس اًمٌٞم٤من يريد ٕنف ح٤مذا؟، ومٕمٚمف مم٤م إًمٞمف أطم٥مُّ  وهمػمه

ٌَلمِّ  سم٘مقًمف ـوًمٙم، جيقز ذًمؽ أن ًمٌٞم٤من ومٝمق اعمًجد ذم  أومْمؾ»: ومٞم٘مقل إومْمؾ هق ُم٤م ُي

 . شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة

: ريمٕم٤مت اًمٕمنم هذه يّمكم يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ طمدي٨م، احلدي٨م ذم

 ضمداً  يمثػمة يمثػمة أطم٤مدي٨م قمٜمدٟم٤م، اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من ي٘مٞمٜم٤مً  هذه، اًمٗمجر ذم ريمٕمتلم

 .شمٗمْمؾ. خيرج صمؿ اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من أنف

 يّمكم يم٤من أنف قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ ُم٤ٌمذة يتٌٕمف آظمر وطمدي٨م: شمال

 ط اًمرؾمقل رأى قمٜمدُم٤م قمٛمر سمـ اهلل قمٌد إن: ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م، اًمٌٞم٧م ذم اًمٗمجر رهمٞم٦ٌم

 ذم قمٜمده يم٤مٟم٧م وقم٤مئِم٦م، اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م يره مل اعمًجد ذم اًمٗمجر ريمٕمتك يّمكم

ه هل ومٙم٤مٟم٧م اًمٌٞم٧م  .وهذا هذا جيقز فإٟم: ومٞم٘مقل، اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م شمرا

 ذم اًمٗمجر ؾمٜم٦م يّمكم يم٤من اًمرؾمقل أن احلدي٨م أجـ ًمٙمـ، اظمتٚمٗمٜم٤م ُم٤م: الشقخ

 .اعمًجد

 .قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ: مداخؾة

 .اعمًجد ذم ىم٤مل ُم٤م هق، ٓ: الشقخ

 .سمٞمتف ذم ىم٤مل ُم٤م وهق: مداخؾة

 .ىم٤مل ُم٤م يمقٟمف، ضورًي٤م ًمٞمس: الشقخ
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 يٕمٜمل؟ هٙمذا: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ؟شسمٞمتف ذم» أوئلؽ أورد ُم٤م ح٤مذا: مداخؾة

 ُم٤م ح٤مذا؟ اًم٘م٤مـمع اجلقاب قمـ قمجزٟم٤م سم٥ًٌم ًمٙمـ، يرد ؾم١مال هذا: الشقخ

 .قمٚمٛمٞم٦م ظم٤ًمرة قمٚمٞمف يؽمشم٥م

، ؾم٥ٌم ُمـ أيمثر أو ًم٥ًٌم ممٙمـ، ي٘مؾ مل ح٤مذا شمٕمرف أنف ومٕمالً  شمتقق اًمٜمٗمس ًمٙمـ 

سًم٤م ٟمٕمرف مل أن إمم ٟمحـ هؾ ًمٙمـ  أو ٗمجراًم ؾمٜم٦م َيُ٘مؾ مل ح٤مذا، اجلقاب هذا ُمثؾ ضمقا

 اًمًٞمدة طمدي٨م ُمثؾ إظمرى اًمٜمّمقص ومٜمَُٕمّٓمؾ! قمرومٜم٤م ومام، سمٞمتف ذم اًمٗمجر ريمٕمتل

 إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وىمقًمف، قم٤مئِم٦م

 .شاعمٙمتقسم٦م

 أنف ُمٕمٜم٤مه، سمٞمتف ذم اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم يذيمر مل ح٤م هق، ٓ: وٟم٘مقل اًمٜمّمقص هذه ُٟمَٕمٓمِّؾ 

 .ٓ، جدهُمً ذم يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من

ز وهق، اًمٙم٤مشم٥م ذًمؽ قمـ شمٜم٘مٚمٝم٤م أن٧م اًمتل اًمٜمتٞمج٦م صمؿ   اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن ُيـَجقِّ

ز  جيقز: أي، ُمٕمف ُمتٗم٘ملم اًمٜمتٞمج٦م ذم ٟمحـ ٟمتٞمج٦م هذه، اعمًجد ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن وُيـَجقِّ

 .إُمران

٠َمل ًمٙمٜمٜم٤م  ًْ  ٕنف ُمثاًل؟ اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم إومْمؾ هق ُم٤م: وهق أٓ، اًمت٤مزم اًم١ًمال ؾَمٜمَ

 اعمًجد؟ ذم أم اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝمام أن إومْمؾ هق ُم٤م، طمقهل٤م اًمٌح٨م لزا ُم٤م

ٚم٧م اًمذي احلدي٨م طم٥ًم: مداخؾة  .اًمٌٞم٧م ذم، ومٞمف شَمَٗمْمَّ

 اًمٙمت٤مب؟ ذًمؽ ي٘مقل ُم٤م وطم٥ًم، ـمٞم٥م: الشقخ

 .إومْمؾ ي٘مؾ مل هق: مداخؾة

 هل ُم٤م اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن ٟمريد ًمٙمـ، اجلقاز ذم ُمٕمف اشمٗم٘مٜم٤م ٟمحـ، قمٚمٞمش ُم٤م: الشقخ

 ذم اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم قمٛمر اسمـ ذيمر قمدم أنف، إًمٞمف شمِمػم اًمذي اًمٙم٤مشم٥م شم٘مديؿ ُمـ اًمٗم٤مئدة



   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

 

466 

  هذا؟ صمٛمرة ُم٤م، اعمًجد ذم يّمكم يم٤من أنف ُمٕمٜم٤مه واًمٔمٝمر اًمٌٞم٧م

 يم٤مٟم٧م وإن، ذًمؽ ُمـ سم٠مىمؾ يث٧ٌم وم٤مجلقاب سم٤مجلقاز ٟم٘مقل أن اًمثٛمرة يم٤مٟم٧م إن

، ٓ: قابوم٤مجل اعمًجد ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن وسملم اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن سملم اًمتًقي٦م اًمثٛمرة

 ش.اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»

 اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م يّمكم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ذم سحي٤مً  ٟمّم٤مً  هٜم٤مك أن هؾ: وم٢مذاً  

 اًمثٛمرة؟ هل ُم٤م، اعمًجد ذم

 .إومْمؾ أن: اجلقاب

 .اًمٌٞم٧م ذم: مداخؾة

 .ؿمؽ سمال: الشقخ

 ًمق، اًمًٜم٦م أـمٌؼ نأ ُأطم٥م، اًمًٜم٦م أـمٌؼ ـم٤مًم٥م ُمثالً  أن٤م يمٜم٧م إذا: يٕمٜمل: مداخؾة

 .اعمًجد ذم ُمرة و اًمٌٞم٧م ذم ُمرة صٚمٞمتٝم٤م

 قمغم شمٜمص اًمتل اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م وظم٤مًمٗم٧م، اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ظم٤مًمٗم٧م شمٙمقن: الشقخ

 ومٝمق اعمًجد ذم صٚمٞم٧م إذا اعمخ٤مًمٗمتلم ُمـ أو احل٤مًمتلم ُمـ يمؾ ذم ًمٙمـ، إومْمٚمٞم٦م

 طمض اًمذي وإومْمؾ، اًمرؾمقل ومٕمٚمف اًمذي إومْمؾ، إومْمؾ شمريم٧م ًمٙمـ، ضم٤مئز

 .اًمرؾمقل قمٚمٞمف

 .اًمٌٞم٧م ذم إومْمؾ: إذاً : مداخؾة

 .ؿمؽ سمال: الشقخ

 اعمًجد؟ ذم يّمكم ضورة هٜم٤مك يم٤من إذا: مداخؾة

 .حل٤مضم٦م، ضورة ًمٖمػم وًمق، ضورة ومٞمف يٙمقن ذط ًمٞمس: الشقخ

 .أىمّمده يمٜم٧م اًمذي هذا أن٤م هق: مداخؾة

 اهتامم قمدم يٕمٜمل أو صاله٤م وم٢مذا، احل٤مضم٦م همػم اًميورة: خيٗم٤مك ٓ ًمٙمـ: الشقخ
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ه٤م إقمامل ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ذم رهم٦ٌم وقمدم  أن جي٥م ًمٙمـ، ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م اعمًجد ذم وَمَّمالَّ

، سمٞمقشمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس أهي٤م وَمَّمٚمُّقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق إومْمؾ أن سَمٞمِّٜم٦م قمغم يٙمقن

 .شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من

 صالة، اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ث٤مً وطمدي ىمديامً  اظمتٚمٗمقا  احلدي٨م هذا أضمؾ ُمـ: وًمذًمؽ 

 هذا ُمثؾ ؾمٛمَٕمؽ ـَمَرق ًمٕمٚمف، اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م أم اعمًجد ذم يّمٚمٞمٝم٤م هؾ، اًمؽماويح

حقن وم٤مًمذيـ، اخلالف  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من حيتجقن اعمًجد ذم اًمّمالة ُيَرضمِّ

َـّ  اًمذي هقش سمٞمقشمٙمؿ ذم ومّمٚمقا »: اًم٘مقزم احلدي٨م ىم٤مل اًمذي  رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم ؾُمٜم٦َّم ؾَم

 اًمرؾمقل ومٌقوم٤مة، شقمٚمٞمٝمؿ شمٗمرض أن خلِمٞم٦م» اعمٕمروف ًم٘مقًمف ذًمؽ شمرك صمؿ، عمًجدا ذم

ؿ ومٞمف ومام اًمتنميع اٟمتٝمك اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل شمرك اًمذي اًمنمقمل احلٙمؿ شَمَٖمػمُّ  ُمـ شَمَقهُّ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ يت٤ٌمدر ُم٤م ظمالف مج٤مقم٦م اعمًجد ذم اجلٛمٝمقر ومٕم٤مد، قمٚمٞمف ُأُمتف

 .شاعمٙمتقسم٦م إٓ تفسمٞم ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من»

 أهي٤م ومّمٚمقا »: احلدي٨م هذا: ي٘م٤مل يمام -أجْم٤مً  اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهٜم٤م-: ي٘م٤مل ومٝمٜم٤م

 إٓ شمٕمٛمٞمؿ هذا: ٟم٘مقل شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من، سمٞمقشمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس

: أىمقل وُم٤م- ًمتٕمديؾ ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم اًمٕم٤مرض هذا، قم٤مرض ُوضِمدَ  إذا

 هل٤م أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة أن اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم: ُمثالً ، اًمنمقمل احلٙمؿ - شمٖمٞمػم

ٜم٦َّم ذم ٟمِم٤مهد ٟمحـ ذًمؽ ُمع، اعمًجد ذم اًمّمالة ُمـ ًُّ  ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء أن اًم

 هذا؟ ومٙمٞمػ، اعمًجد ذم اًمّمالة ُي١ْمصمِرن يمـ

 وم٤مئدة اعمًجد ذم يم٤من إذا ًمٙمـش هلـ ظمػم وسمٞمقهتـ»: هق اًم٘م٤مقمدة أن: اجلقاب

ة شمتٛمٙمـ ٓ شمرسمقي٦م وقمٔمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م  قم٘مر ُمـ خترج وٓ شمّمكم وهل حتّمٞمٚمٝم٤م ُمـ اعمرأ

 .هٜم٤م إمم واوح، ُمٗمْمقًٓ  واًمٗم٤موؾ وم٤موالً  اعمٗمْمقل يّمٌح طمٞمٜمئذٍ ، داره٤م

 ذم اًم٘مٞم٤مم ُيَّمٚمُّقن اعمًٚمٛملم ُمـ مج٤مقم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا، يمذًمؽ اًمؽماويح صالة

، سمقطمِم٦م شمِمٕمر سمؾ نرُمْم٤م ًمٞم٤مزم سمٗمْمٞمٚم٦م شمِمٕمر ٓ اعمرأة ويم٤مٟم٧م، اعمًجد ذم رُمْم٤من

 ذم شمتخّمص اًمتل اًمّمالة ي٘مٞمٛمقن ص٤محللم ومج٤مقم٦م ديٜمٞم٦م مج٤مقم٦م طمقهل٤م ومٞمٝم٤م ُم٤م ٕنف

 اًمروطمٞم٦م سم٤محلٞم٤مة اًمٞمقم ٟمًٛمٞمٝم٤م أن يٛمٙمـ اًمتل طمٞم٤مهت٤م سم٠من شمِمٕمر سمؾ، هب٤م رُمْم٤من ًمٞم٤مزم
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 طمٞمٜمذاك اعمًجد ذم صالهت٤م ومتٙمقن: اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اعمًجد ذم هٜم٤مك شمًٛمقا 

 طمديث٤مً  ذيمر يم٤من ىمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن وسمخ٤مص٦م، سمٞمتٝم٤م ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ

 اإلُم٤مم ُمع ومّمغم ىم٤مم صمؿ اإلُم٤مم ُمع أو مج٤مقم٦م ُمع اًمٕمِم٤مء صالة صغم ُمـ أن»: ُمٕمٜم٤مه

 ش.ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤ممُ  ًمف يُمت٥َِم  اإلُم٤مم اٟمٍمف إذا، اإلُم٤مم ُمع واٟمٍمف

 ٤مه٤مأطمٞم اًمتل اًمّمالة هذه ذم اجلامقم٦م صالة: ظمالصتٝم٤م ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م ذم ومٝمٜم٤م: إذاً  

َـّ  وًمذًمؽ، اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم شم٤ًموي ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م ومٞمف، ًمٞم٤مزم صمالث اًمرؾمقل  ذم اًمٜم٤ًمء يُم

، قمٛمر قمٝمد ذم وسمخ٤مص٦م اًمٕمٝمد ذًمؽ شمٚم٧م اًمتل اًمٕمٝمقد وذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد

 .اعمًجد ذم اًم٘مٞم٤مم حيين اًمٜم٤ًمء يمـ وم٘مد

 إٓ ٞمتفسم ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من، سمٞمقشمٙمؿ ذم ومّمٚمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف: وم٢مذاً  

، اًمٌٞم٧م ذم شُمَّمٚمَّـك أن إومْمؾ هق اًمًٜمـ يمؾ وشمٌ٘مك، اًمٕم٤مم اًمٜمٔم٤مم هق هذا شاعمٙمتقسم٦م

 ُمـ ومٞمف يم٤من وومٞمام، احلدي٨م هذا اىمتْم٤مه ُم٤م سمخالف ٟم٘مقل أن يْمٓمرٟم٤م دًمٞمؾ ىم٤مم إذا إٓ

 اًمّمٚمقات ؾمٜمـ ُمـ اًمًٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م أيَّ  ُيَٗمّْمؾ دًمٞمؾ أي يقضمد ٓ اًمرواشم٥م اًمًٜمـ

 .اًمتامم هق اًمٕمٙمس وإٟمام جداعمً ذم شمّمغم أن اخلٛمس

 ش 11: 43: 41/ 413/واًمٜمقر اهلدى»

 عـدما القجقب عذ يدل فقفا األمر هؾ البققت يف الســ صالة

 ؟«صؾقا»: ملسو هيلع هللا ىلص الرشقل قال

 ىم٤مل قمٜمدُم٤م اًمقضمقب قمغم يدل ومٞمٝم٤م إُمر هؾ اًمٌٞمقت ذم اًمًٜمـ صالة]: مداخؾة

 [؟شصٚمقا »: ط اًمرؾمقل

 إُمر ُمـ أصح وهق اعمِمٝمقر احلدي٨م ذم اإلؾمتح٤ٌمب ومٞمف إُمر [ٓ]: الشقخ

 سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمٌٞم٧م ذم سمّمالهتام

 هق اًمٌٞم٧م ذم يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ صالة أن اًمٕمٚمامء مج٤مهػم قمٜمد اعمِمٝمقر هق وهذا شاعمٙمتقسم٦م إٓ

 ًمٙمـ، سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل إمم ذه٥م سمٕمْمٝمؿ يم٤من وإن، سم٤مًمقاضم٥م وًمٞمس إومْمؾ
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 .أقمٚمؿ واهلل سمف ُمٚمزًُم٤م دًمٞمالً  ذًمؽ قمغم وضمدٟم٤مُم٤م

 ش46 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى»

 والشؿس تصؾقا أن إال العن بعد تصؾقا ال» ملسو هيلع هللا ىلص ققلف معـك ما

 ؟« مرتػعة

 واًمِمٛمس شمّمٚمقا  أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا  ٓ» ط ىمقًمف ُمٕمٜمك ُم٤م: السائؾ

 ؟ش ُمرشمٗمٕم٦م

 شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ» اعمِمٝمقر احلدي٨م طمديث٤من هٜم٤مك: الشقخ

 اًمٜمص أن وأبًدا دائاًم  ٟم٘مقل ويمامش اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ اًمِمٛمس

، شم٘مٞمٞمد أو ختّمٞمص قمٚمٞمف دظمؾ إذا إٓ يمذًمؽ إسم٘م٤مؤه ومٞمج٥م قم٤مًُم٤م أو ُمٓمٚمً٘م٤م ضم٤مء إذا

، اعم٘مٞمد أو اعمخّمص اًمٜمص ُمع اعمٓمٚمؼ سم٤مًمٜمص أو اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص ُيٕمٛمؾ ذاك ومحلم

 ط وم٘مقًمف، شم٘مٞمٞمدات أو ضمًدا ويمثػمة يمثػمة ختّمٞمّم٤مت احلدي٨م ذاه ذم وىمع وهٙمذا

 يمؾ يِمٛمؾش اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ» اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم

 دظمٚمف ىمد اًمقىم٧م هذا ًمٙمـ، اًمِمٛمس همروب إمم اًمٕمٍم صالة سمٕمد ُمـ اعمٛمتد اًمقىم٧م

 سمٕمد صالة ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ قمٜمف اًم١ًمال ؾمٛمٕمتؿ اًمذي احلدي٨م ذم ىمٞمد

 سمٞمْم٤مء: أي شٟم٘مٞم٦م»: اًمرواي٤مت سمٕمض وذمش ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ اًمٕمٍم

 ذم اعمذيمقر اإلـمالق أن ومٝمٛمٜم٤م إول احلدي٨م إمم اًمث٤مين احلدي٨م وٛمٛمٜم٤م وم٢مذا. ص٤مومٞم٦م

ش ٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ» اًمث٤مين احلدي٨م سمدًمٞمؾ ُمراد همػم إول احلدي٨م

 واًمٜمتٞمج٦م، سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م ضب جيقز وٓ ٤ميمٚمٝم سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٕمٛمؾ جي٥م ومٝمٙمذا

 اًمٕمٍم سمٕمد هق ًمٞمس اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ُمـ اعمٙمروه أن: اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه ُمـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 ومرض ومّمغم ُمثٚمٞمف اًمٌمء فمؾ ص٤مر إذا أي وىمتٝم٤م ذم اًمٕمٍم صالة صٚمٞم٧م إذا ُم٤ٌمذة

 قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل همػم ضم٤مئزة هذه اًمٕمٍم صالة سمٕمد اًمّمالة أن يٕمٜمل اًمث٤مين احلدي٨م، اًمٕمٍم

 صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م هذا وي١ميمد، ُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس وٟم٘مًٞم٤م سمٞم٤مًو٤م يزال ٓ اًمقىم٧م نٕ

 اًمًٞمدة قمٜمد ويدظمؾ اًمٕمٍم صالة يقًُم٤م يّمكم يٙم٤مد ٓ يم٤من ط اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ
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 اًمٜم٤مس أيمثر قمٜمد ُمٝمقًم٦م ؾمٜم٦م وهذه، اًمٕمٍم صالة سمٕمد ريمٕمتلم وصغم إٓ قم٤مئِم٦م

 يم٤من وإن احلدي٨م هذا ُمثؾ يٕمٚمٛمقن ومال اًمًٜم٦م يدرؾمقن ٓ اًمذيـ اعمذهٌٞملم وسمخ٤مص٦م

 ط اًمٜمٌل ظمّمقصٞم٤مت ُمـ ضمٕمٚمقه وًمٙمٜمٝمؿ احلدي٨م هلذا شمٜمٌٝمقا  ىمد ؾمٚمػ ُمـ سمٕمض

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ» اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اعم٘مٞمد اًمٜمص يٕمٚمٛمقا  مل ٕهنؿ

 ُمـ هذه اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم هل٤مشملم ط اًمٜمٌل صالة إن: وم٘م٤مًمقا ش اًمِمٛمس

 سمٕمد اًمّمالة ٕن ُٕمتف ط اًمٜمٌل ؾمٜمف ٤ممم هذا أن اًمّمحٞمح ًمٙمـ، ظمّمقصٞم٤مشمف

 ُم٤مل ومال اصمٜملم صح٤مسمٞملم قمـ ُمروي وهق احلدي٨م ذاك سمدًمٞمؾ دمقز ُم٤ٌمذة اًمٕمٍم

 روى يمالمه٤م ُم٤مًمؽ سمـ أنس: وأظمر ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم: أطمدمه٤م، صحتف ذم ًمٚمِمؽ

 أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ هنك» ًمٗمظ وذم اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ ط اًمٜمٌل قمـ

 إؾمٜم٤مده قمكم طمدي٨م ذم طمزم اسمـ حمٛمد أبق اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽش شمٗمٕم٦مُمر اًمِمٛمس شمٙمقن

 ط اًمٜمٌل اشم٤ٌمع ُم٤مل يٗمتح احلدي٨م هذا ذم اًمّمحٞمح اإلؾمتثٜم٤مء ومٝمذا، اًمّمح٦م هم٤مي٦م ذم

 ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ أهنام دقمقى ويرومع اًمٕمٍم سمٕمد يّمٚمٞمٝمام يم٤من اًمٚمتلم اًمريمٕمتلم ذم ؾمٚمؿ

 قمٌد وهق اًمريمٕمتلم شملمه٤م يّمكم اًمًٚمػ سمٕمض يم٤من ومٚمذًمؽ، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ه٤مشملم يّمكم ومٙم٤من قمٜمٝمام اهلل ريض سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء قم٤مئِم٦م أظم٧م اسمـ اًمزسمػم اسمـ اهلل

 اًمزسمػم اسمـ اهلل قمٌد ظم٤مًم٦م وهل قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن قمغم يدًمٜم٤م مم٤م، اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم

ٜم٧م  اًمّمالة قمٚمٞمف ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ ًمٞم٧ًم ؾمٜم٦م أهن٤م قمغم اًمًٜم٦م هذه اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ًم٘مَّ

 ًمٚم٘مقل وضمف ومال ذًمؽ وقمغم، اعمّمٚملم ًمٙمؾ أجًْم٤م ُمنموقم٦م هل وإٟمام واًمًالم

 صمؿ، أوًٓ  اًمٜم٤مس دون سمف ختتص أهن٤م قمغم يدل ومل صاله٤م ط اًمٜمٌل ٕن سم٤مخلّمقصٞم٦م

 اًمِمٛمس شمّمػم طمتك سم٤مًمّمالة وؾمٛمح ُم٤ٌمذة اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ احلٔمر رومع ىمد

 .رإيمث قمغم ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٜمحق اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ: أي صٗمراء

 ش16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى»

 الـقافؾ تصذ أيـ

ظمػم ُمـ صالشمف ذم » اًمٜم٤مومٚم٦م: يٕمٜمل شصالة أطمديمؿ ذم سمٞمتف»: ؾم١مال: مداخؾة
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صالة أطمديمؿ ذم سمٞمتف ظمػم ُمـ صالشمف ذم اعمًجد »: آظمر طمدي٨م وذم شُمًجدي هذا

ف ي٨ماحلد هذا أن قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمٕمض ومٗمل. اًمٜم٤مومٚم٦م: أي شسمًٌع وقمنميـ درضم٦م  ُُمَقضمَّ

 ذم يّمٚمقن وهمػمه٤م يم٤مًمٕمٛمرة هٜم٤مك إمم ذهٌقا  إذا همػمهؿ أُم٤م، وُمٙم٦م اعمديٜم٦م أهؾ إمم

 اًمٜمقاومؾ؟ ُمـ ط اًمٜمٌل ذيمره اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ ًمألضمر: واعمديٜم٦م ُمٙم٦م

 .اًمرأي اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م: الشقخ

 ...ٟمريد اًمرأي: مداخؾة

 شصالشمف ذم ُمًجدي هذا»: اًمًالم قمٚمٞمف يم٘مقًمف وأُمث٤مًمف هذا اًمٜمص: الشقخ

 شصالهتؿ ذم ُمًجدي هذا سم٠مخػ صالة مم٤م ؾمقاه ُمـ اعم٤ًمضمد إٓ اعمًجد احلرام»

  قم٤مم؟ أم اعمديٜم٦م سم٠مهؾ ظم٤مص هذا

 .قم٤مم: مداخؾة

 إؿمٙم٤مل؟ ومٞمف: الشقخ

 .ٓ: مداخؾة

 قم٤مم؟ أم ظم٤مصش اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» ُمـ ىمرأتف اًمذي احلدي٨م وذاك، ـمٞم٥م: الشقخ

 قم٤مم؟، ٟمتٌٜم٤مه اًمذي اًمرأي قمغم: مداخؾة

 حلتك اًمرأي ذاك شمتٌٜمك أن، أود ُم٤م أود وٓ أود يمٜم٧م اًمٗم٤مئدة أجش: وم٢مذاً : الشقخ

 ٟمٜم٤مىمِمف؟ اًمذي ومٛمـ، هذا ذم ُمٕمٜم٤م أن٧م دام ُم٤م ُمتك ًمٙمـ، ٟمٜم٤مىمِمؽ ٟمٕمرف

 .يٕمٜمل، أظمر اًم٘مقل هذا ي٘مقًمقن اًمذيـ هذا قمغم ٟمرد: مداخؾة

 اًمرد؟ قمروم٧م: الشقخ

 .وم٘مط هٜم٤مك اًمرأي هق، ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ىمٚم٧م يمام: مداخؾة

 قم٤مم؟ احلدي٨م.. . :سمٜم٘مقل: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة



   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 قمٜمده يم٤من إذا اجلقاب: يٕمٜمل، أبداً  ضمقاب قمٜمده ومٞمف ُم٤م، اًمرد هق هذا: الشقخ

ّمف إٟمف ضمقاب صالهتؿ ذم ُمًجدي »: أىمقل أن أردت، وضمقده ُمًتحٞمؾ هذا، خُيَّمِّ

 ذم يتٜمٗمؾ أن ًمف إومْمؾ ومٝمؾ يتٜمٗمؾ أن وأراد اًمٜمٌقي اعمًجد إمم أطمدٟم٤م ذه٥م شهذا

 ٟمٌٞمف؟ ُمًجد ذم أم، ُمٜمزًمف

 .سمٞمتف ذم ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م: مداخؾة

 اطمتج٧ُم  وم٢من، وشمتٌٜم٤مه شمٕمت٘مده اًمذي أؾم٠مخؽ، اًمدًمٞمؾ قمغم أؾم٠مخؽ ُم٤م أن٤م: الشقخ

 وأن٤م سمتًؽميح وم٠من٧م قمٜمف همٜمك ذم يمٜم٧م وإذا، ُمؽمدد همػم قمٜمف ؾم٠مختؽ اًمدًمٞمؾ إمم

 .ُمًؽميح

 .سمٞمتف ذم: مداخؾة

 .اعمًجد ذم ُم٤مذا؟ ي٘مقًمقن وأوئلؽ: الشقخ

 .اعمًجد ذم :مداخؾة

ّمقن، خمٓمئقن هؿ: إذاً : الشقخ  .وأراء سم٤مٕهقاء اًمٕم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م خُيَّمِّ

 ...قمٙمًقا  ًمٕمٚمٝمؿ: مداخؾة

 قمٙمًقا؟ يمٞمػ، ٟمِمقف ه٤مت: الشقخ

اًمّمالة ذم ُمًجدي هذا أومْمؾ ُمـ أخػ صالة »: احلدي٨م ىم٤مًمقا : يٕمٜمل: مداخؾة

ه  قمٚمٞمف؟ َٛمؾحُتْ  يمٚمٝم٤م أو، إظمرى إطم٤مدي٨م قمغم حُيَْٛمؾ اًمذي ومٝمذا شذم ؾمقا

 إظمرى؟ إطم٤مدي٨م هل ُم٤م: الشقخ

 ؟ شصالشمف ذم سمٞمتف إٓ اعمٙمتقسم٦م، أومْمؾ صالة اًمرضمؾ»: يٕمٜمل: مداخؾة

 .ُمٕمٜم٤م هذا: الشقخ

 .ودهؿ: مداخؾة

 ًَمَٕمؾَّ  اضمٕمؾ»: قمٛمر اسمـ ىم٤مل يمام ًمؽ أىمقل: وم٢مذاً ، ودهؿ ُمٕمٜم٤م، ودهؿ: الشقخ
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 ش.اًمٙمقيم٥م ذاك قمٜمد

 ش11: 77: 77/ 136/ واًمٜمقر اهلدى»

 واحدة بتسؾقؿة تصذ أن الـفارية الرباعقة يف سـةال

 ىمٌؾ ُمـ يٕمٜمل - هد ُمـ اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا طمتك، أُمٝمؾ اًمٗمجر صغم إذا يم٤من»

 ومّمغم ىم٤مم - اعمٖمرب ىمٌؾ ُمـ - هد ُمـ اًمٕمٍم صالة ُمـ ُم٘مداره٤م - اعمنمق

 ُم٘مداره٤م، اعمنمق ىمٌؾ ُمـ يٕمٜمل هد ُمـ اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا طمتك، يٛمٝمؾ صمؿ ريمٕمتلم

 ىمٌؾ وأرسمٕم٤م، أرسمٕم٤م ومّمغم ىم٤مم - اعمٖمرب ىمٌؾ ُمـ يٕمٜمل - هد ُمـ اًمٔمٝمر ةصال ُمـ

 يمؾ سملم يٗمّمؾ، اًمٕمٍم ىمٌؾ وأرسمٕم٤م، سمٕمده٤م وريمٕمتلم، اًمِمٛمس زاًم٧م إذا اًمٔمٝمر

 جيٕمؾ شاعمًٚمٛملم ُمـ شمٌٕمٝمؿ وُمـ، واًمٜمٌٞملم، اعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م قمغم سم٤مًمتًٚمٞمؿ ريمٕمتلم

 .آظمره ذم اًمتًٚمٞمؿ

 ذم اًمًٜم٦م أن قمغم. شآظمره ذم اًمتًٚمٞمؿ جيٕمؾ» قًمفىم دل احلدي٨م وم٘مف: ]قال اإلمام[

 وىمد، اًمريمٕمتلم سملم ومٞمٝم٤م يًٚمؿ وٓ، واطمدة سمتًٚمٞمٛم٦م شمّمغم أن اًمٜمٝم٤مري٦م اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمًٜمـ

 وُمـ - اعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م قمغم سم٤مًمتًٚمٞمؿ ريمٕمتلم يمؾ سملم يٗمّمؾ» ىمقًمف ُمـ سمٕمْمٝمؿ ومٝمؿ

 ذم اًم٘م٤مري قمغم ًمِمٞمخا ورده. اًمّمالة ُمـ اًمتحٚمؾ شمًٚمٞمؿ يٕمٜمل أنف شاعم١مُمٜملم ُمـ شمٌٕمٝمؿ

 طمي سمٛمـ خمّمقص٤م يٙمقن إٟمام اًمتحٚمٞمؾ ؾمالم أن خيٗمك وٓ»: سم٘مقًمف شاًمِمامئؾ ذح»

 واعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م ذيمر طمٞم٨م ُمٜمف أقمؿ احلدي٨م وًمٗمظ. واعم١مُمٜملم اعمالئٙم٦م ُمـ اعمّمغم

 ذم اعمٜم٤موي ضمزم وهلذا. شاًمديـ يقم إمم واعمًٚمٛملم اعم١مُمٜملم ُمـ شمٌٕمٝمؿ وُمـ واًمٜمٌٞملم

د أن شاًمِمامئؾ» قمغم ذطمف  ذم اًمٙمؾ قمغم اًمتًٚمٞمؿ قمغم ٓؿمتامًمف»: ىم٤مل اًمتِمٝمد سمف اعمرا

 ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وي١ميده: ىمٚم٧م. شاًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم»: ىمقًمٜم٤م

، قم٤ٌمده ىمٌؾ اهلل قمغم اًمًالم ىمٚمٜم٤م ط اًمٜمٌل ُمع صٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤م»: ىم٤مل قمٚمٞمف اعمتٗمؼ

 اًمٜمٌل اٟمٍمف ومٚمام، ومالن قمغم ًمًالما، ُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمغم اًمًالم، ضمؼميؾ قمغم اًمًالم

 اًمّمالة ذم أطمديمؿ ضمٚمس وم٢مذا، اًمًالم هق اهلل إن: وم٘م٤مل سمقضمٝمف قمٚمٞمٜم٤م أىمٌؾ ط

 ذًمؽ ىم٤مل إذا وم٢مٟمف، اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم.. .هلل اًمتحٞم٤مت: ومٚمٞم٘مؾ
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 آظمر ذم اًمتل اًمزي٤مدة وهذه: ىمٚم٧م....ش وإرض اًمًامء ذم ص٤مًمح قمٌد يمؾ أص٤مب

 ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م ذم سحي٦م ومٝمل سمٕمده٤م ًمالظمتالف ُم٤مل ومال، سمذًمؽ شم٘مٓمع، احلدي٨م

 هذا وقمغم. ُمٜمٝم٤م إول اًمتِمٝمد ذم يًٚمؿ ٓ اًمًٜمـ ُمـ اًمٜمٝم٤مري٦م اًمرسم٤مقمٞم٦م أن ُمـ ذيمرٟم٤م

 طمدي٨م وهق. شُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة»: ط ىمقًمف ًمٔم٤مهر خم٤مًمػ وم٤محلدي٨م

 ينش 143» رىمؿ شاجل٤مرود اسمـ كُمٜمت٘م زوائد ذم اعمقرود احلقض» ذم سمٞمٜمتف يمام صحٞمح

 .إمت٤مُمف ًمٜم٤م اهلل

 قمٛمر اسمـ وطمدي٨م. اجلقاز قمغم اًم٤ٌمب طمدي٨م حيٛمؾ سم٠من سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ وًمٕمؾ 

  .أقمٚمؿ واهلل. أجْم٤م اًمٚمٞمٚمٞم٦م اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم اًمِم٠من هق يمام إومْمٚمٞم٦م قمغم

 ش.777-771/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أربع أم ركعتني ركعتني ُتصذ أن الـفار كقافؾ يف األفضؾ هؾ

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 أرسمٕم٤م صغم وإذا»: 4 رىمؿ حت٧م اًمٔمٝمر ىمٌؾ إرسمع ومْمؾ ذم ىمقًمف اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م وُمـ 

 ُمتّمٚم٦م يّمٚمٞمٝمام أن جيقز يم٤من وإن ريمٕمتلم يمؾ سمٕمد يًٚمؿ أن وم٤مٕومْمؾ سمٕمده٤م أو ىمٌٚمٝم٤م

 أبق رواه. شُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة»: ط اهلل رؾمقل ًم٘مقل واطمد سمتًٚمٞمؿ

 .شصحٞمح سمًٜمد داود

 اًمث٘م٤مت رواي٦م قمـ راويف يِمذ ٓ أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذوط ُمـ: ىمٚم٧م

 ذم احلدي٨م ٕن ُمٗم٘مقد احلدي٨م هذا ذم اًمنمط وهذا ًمٚمحدي٨م أظمريـ

 شمٗمرد اًمزي٤مدة وهذه شاًمٜمٝم٤مر» ذيمر دون قمٛمر اسمـ قمـ ـمرق ُمـ وهمػممه٤م شاًمّمحٞمحلم»

 ىم٤مل وىمد قمٛمر اسمـ قمـ رواه ُمـ ؾم٤مئر دون قمٛمر اسمـ قمـ إزدي اهلل قمٌد سمـ قمكم هب٤م

 : خمتٍمه ُم٤مشاًمٗمتح»ذم احل٤مومظ

 مل قمٛمر اسمـ أصح٤مب ُمـ احلٗم٤مظ سم٠من اًمزي٤مدة هذه أقمٚمقا  احلدي٨م أئٛم٦م أيمثر إن»
 سم٢مؾمٜم٤مد وه٥م اسمـ وروى ومٞمٝم٤م أظمٓم٠م سم٠منف راوهي٤م قمغم اًمٜم٤ًمئل وطمٙمؿ قمٜمف يذيمروه٤م
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 إزدي ومٚمٕمؾ. ُمقىمقف. ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ الةص: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ ىمقي

 ُمـ ـمري٘م٦م قمغم صحٞمح٦م اًمزي٤مدة هذه شمٙمقن ومال سم٤معمرومقع اعمقىمقف قمٚمٞمف اظمتٚمط

 يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد ؿم٤مذا يٙمقن ٓ أن اًمّمحٞمح ذم يِمؽمط

 .صحٞمح سمًٜمد 477/  4 شاعمّمٜمػ» ذم وهذا.شأرسمٕم٤م أرسمٕم٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر يّمكم

 ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ومٛمٗمٝمقم اًمزي٤مدة هذه شمث٧ٌم مل ٢منوم: ىمٚم٧م

 احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل يمام ُمتّمٚم٦م أرسمٕم٤م ومتّمغم يمذًمؽ ًمٞم٧ًم اًمٜمٝم٤مر صالة أن قمغم يدل ش...ُمثٜمك

 .شاًمراضمح قمغم سمحج٦م وًمٞمس ًم٘م٥م ُمٗمٝمقم سم٠منف وشمٕم٘م٥م»: 483/  4 احل٤مومظ ىم٤مل

 ريمٕم٤مت صمامين اًمْمحك صالة ُمٙم٦م ومتح يقم ط اًمٜمٌل صالة وي١ميده: ىمٚم٧م

 سم٢مؾمٜم٤مد 413/  1 داود أبق أظمرضمف صحٞمح طمدي٨م وهق ريمٕمتلم يمؾ ُمـ يًٚمؿ

 شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل. اًمتًٚمٞمؿ دون شاًمّمحٞمحلم» ذم وهق ذـمٝمام قمغم صحٞمح

 ؾمقاء ُمقصقًم٦م صالهت٤م ذم سمف متًؽ ُمـ قمغم رد وومٞمف ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف»: 71/  3

 .شأىمؾ أو ريمٕم٤مت صمامن صغم

 ذم ريمٕمتلم يمؾ سمٕمد اًمتًٚمٞمؿ إومْمؾ أن قمغم سمف يًت٠منس احلدي٨م ومٝمذا: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمٜمٝم٤مري٦م اًمّمالة

 ذم ظمرضمتٝم٤م صحٞمح أطمده٤م اًمِمقاهد وسمٕمض أظمرى ـمرىم٤م ًمٚمحدي٨م وضمدت صمؿ

 أيب صحٞمح» ذم أوردشمف وًمذًمؽ هلل واحلٛمد احلدي٨م ومّمح 144 شاًمٜمْمػم اًمروض»

  .1174 شداود

 ش[439»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 خروج أو تؽؾؿ دون الػريضة بعد لسـةا صالة إىل ادبادرة حتريؿ

 وم٘م٤مم، اًمٕمٍم صغم ط اهلل رؾمقل أن: ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ 

ه، يّمكم رضمؾ  يٙمـ مل أنف اًمٙمت٤مب أهؾ هٚمؽ وم٢مٟمام، اضمٚمس: ًمف وم٘م٤مل، قمٛمر ومرآ

 .شاخلٓم٤مب اسمـ أطمًـ»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل. ومّمؾ ًمّمالهتؿ
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 سمٕمد اًمًٜم٦م صالة إمم اعم٤ٌمدرة حتريؿ ذم سيح ٟمص واحلدي٨م: ]قال اإلمام[

، إتراك ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م إقم٤مضمؿ ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف يمام، ظمروج أو شمٙمٚمؿ دون اًمٗمريْم٦م

 ه١مٓء سم٤مدر إٓ اًمٗمريْم٦م ُمـ يًٚمؿ اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ اًمنميٗملم احلرُملم ذم ٟمراهؿ وم٢مٟمٜم٤م

 ! اًمًٜم٦م إمم ىمٞم٤مُم٤م وهٜم٤مك هٜم٤م ُمـ

 ش.111/ 1/ 6»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  حتقل أو بؽالم ـافؾةال و الػريضة بني الػصؾ وجقب

  ط  اهلل رؾمقل أن: ط  اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ رسم٤مح سمـ اهلل قمٌد قمـ

ه[ سمٕمده٤م] يّمكم رضمؾ وم٘م٤مم اًمٕمٍم صغم  ًمف وم٘م٤مل[ سمثقسمف أو سمردائف وم٠مظمذ] قمٛمر ومرآ

: ط  اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومّمؾ ًمّمالهتؿ يٙمـ مل أنف اًمٙمت٤مب أهؾ أهٚمؽ وم٢مٟمام اضمٚمس

ـَ » ـُ ش صدق: رواي٦م وذم» أطمً  .شٓم٤مِب اخل اسم

 اًمتل واًمٜم٤مومٚم٦م اًمٗمريْم٦م سملم اًمٗمّمؾ ُمـ سمد ٓ أنف: [احلدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 ذم أطمده٤م صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ذًمؽ ورم ،اعمٙم٤من ُمـ سم٤مًمتحقل أو سم٤مًمٙمالم إُم٤م سمٕمده٤م

ش اإلرواء» ذم خمرج وهق - قمٜمف اهلل ريض - ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م ُمـش ُمًٚمؿ صحٞمح»

 سمرىمؿ أظمري أطم٤مدي٨م وومٞمفش 1137ش »داود أيب صحٞمح» وش 4/191/377»

 اًمٙمثػم روي وىمد هب٤م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمًٚمػ قمـ أصم٤مر شمٙم٤مصمرت: وًمذًمؽش 944و631»

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ويمذاش 718-4/716ش »اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد ُمٜمٝم٤م اًمٓمٞم٥م

 سمٕمض ذم اعمّمٚملم سمٕمض اًمٞمقم يٗمٕمٚمف ومامش ؾمٜمٜمف» ذم واًمٌٞمٝم٘ملش 4/138-139»

 اعمذيمقر اًمتحقل ُمـ هق: اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م إزم ىمٞم٤مهؿ طملم أُم٤ميمٜمٝمؿ شم٤ٌمدهلؿ ُمـ اًمٌالد

 ومٚمام اجلٛمٕم٦م ُمٕمف صٚمٞم٧م: ىم٤مل قم٤مصؿ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروي اًمًٚمػ ومٕمٚمف وىمد

 وروي .صحٞمح وؾمٜمده. ُم٘م٤مُمف ذم وأىم٤مُمٜمل ُم٘م٤مُمل ذم وم٘م٤مم سمٞمدي أظمذ صاليت ىمْمٞم٧م

  . ُحمِرزِ  سمـ وصٗمقان ُِمٚمزٍ  أيب قمـ ٟمحقه

 ش.147/ 7/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الؼبؾقة؟ السـة عذ يـطبؼ هؾ السـة صالة يف كفمؽا ادصيل تغقر

، يتٙمٚمؿ مل ُم٤م ُمٙم٤مٟمف اعمّمكم ُيَٖمػمِّ  أن ومٞمٝم٤م يٗمْمؾ اًمٗمريْم٦م سمٕمد اًمًٜم٦م صالة: شمال

 ؟ اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م قمغم هذا يٜمٓمٌؼ هؾ

 .يٜمٓمٌؼ ٓ: اجلقاب

 .ش.: 77: 19/ 18/ واًمٜمقر اهلدى» 

 الػريضة صالة التطقع يؽؿؾ متك

ٝم٤م مل صالةً  غّم ص ُمـ»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ٌُح٤مشمِف ُِمـ قمٚمٞمٝم٤م ِزيدَ : ُيتِٛمَّ  طمّتك ؾُم

 .ششمتِؿَّ 

 إمم ٟم٘مٚمٝم٤م إٓ أؾمتجز مل، قمزيزة وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة اًمؼم قمٌد اسمـ ذيمر وىمد: ]قال اإلمام[

 يٙمقن وم٢مٟمام: اًمتٓمقع ُمـ اًمٗمريْم٦م إيمامل أُم٤م»: اهلل رمحف ىم٤مل، اًمٗم٤مئدة ًمتامم اًم٘مراء

 يدر ومل ريمققمٝم٤م حيًـ مل أو، هب٤م ي٠مت ؿومٚم ومريْم٦م قمـ ؾمٝم٤م ومٞمٛمـ -أقمٚمؿ واهلل -ذًمؽ

 واؿمتٖمؾ، قم٤مُمداً  هب٤م ي٠مت ومٚمؿ، ذيمره٤م صمؿ، ٟمز أو، شمريمٝم٤م شمٕمٛمد ُمـ وأُم٤م، ذًمؽ ىمدر

 واهلل. شمٓمققمف ُمـ شمٚمؽ ومريْمتف ًمف شمٙمٛمؾ ومال: ًمف ذايمر وهق، ومروف أداء قمـ سم٤مًمتٓمقع

 .شأقمٚمؿ

 ش.166/ 7/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فقفا يتفاون تاركفا قبيعا ال الســ أن لف قؾـا إذا الـاس بعض

 احلؾ؟ فّم

، اًم٘مقل هذا قمغم اقمتامًدا اًمًٜمـ يؽمك اًمٜم٤مس ُمـ اًمٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء يمالم: مداخؾة

 ُم٤م: اًمٜم٤مس ي٘مقل وًمذًمؽ، شم٤مريمٝم٤م يٕم٤مىم٥م ٓ أنف سمدقمقى سم٤مًمًٜمـ اًمتٝم٤مون، رأجٙمؿ ومام

 ..شم٤مريمٝم٤م قمغم قم٘م٤مب ذم ُم٤م دام
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 ريمٝم٤م؟شم٤م يٕم٤مىم٥م: وٟم٘مقل ٟمٕم٤ميمس سم٠من احلؾ يٙمقن ومٝمؾ! ـمٞم٥م: الشقخ

 .ومْمٞمٚمتٙمؿ ُمـ شمقضمٞمف[ أريد]، ٓ: مداخؾة

 أُم٤م، طمديًث٤م ًمٞمس وهق طمديًث٤م ًمٞمس اًمٙمالم هذا أن أُم٤م، واضم٥م اًمتقضمٞمف: الشقخ

 ـمٚمح٦م أو، ـمٚمح٦م أيب طمدي٨م سمدًمٞمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمف خيتٚمػ ٓ أُمر هذا وم٘مٝم٤مء ُمـ يمالم أنف

 ٞمفقمٚم اهلل ومرض قمام ط اًمٜمٌل ؾم٠مل رضماًل  أن»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اهلل قمٌٞمد سمـ

 أن إٓ ٓ: ىم٤مل همػمهـ؟ قمكم هؾ: ًمف وم٘م٤مل، وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس ًمف ومذيمر

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل، أن٘مص وأن قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: وم٘م٤مل، شمٓمقع

 هذه عمخ٤مًمٗم٦م ُم٤مل ذم ومام شصدق إن اجلٜم٦م دظمؾ.. صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح: واًمًالم

 هلذا اًمرؾمقل ؿمٝم٤مدة سمدًمٞمؾ شم٤مريمٝم٤م ىم٥ميٕم٤م وٓ وم٤مقمٚمٝم٤م يث٤مب اًمًٜمـ أن: اًم٘م٤مقمدة

 ٓ هذا ًمٙمـ، اجلٜم٦م دظمؾ اخلٛمس اًمٗمرائض قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم صدق إن ٕنف: اًمرضمؾ

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمر ىمد ط اًمٜمٌل ٕن: سم٤مًمًٜمـ آهتامم قمدم يٕمٜمل

 أومٚمح وم٘مد مت٧م وم٢من، اًمّمالة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 .شوظمن ظم٤مب وم٘مد ٟم٘مّم٧م وإن، وأنجح

: عمالئٙمتف وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ٟم٘مّم٧م وم٢من»: داود أيب ؾمٜمـ ذم أظمرى رواي٦م ذم

 ه٤مم أُمر سم٤مًمًٜمـ وم٤مٓهتامم وًمذًمؽ شومريْمتف سمف ًمف ومتتؿ شمٓمقع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا

 قمٚمٞمٝمؿ ويّمدق، صالهتؿ يت٘مٜمقن ٓ اًمذيـ اًمزُم٤من هذا ٕهؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم وسمخ٤مص٦م ضمًدا

 إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م ُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم اًمرضمؾ إن»: أظمر احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 يِمػم يم٠منف ومٝمذا شٟمّمٗمٝم٤م.. رسمٕمٝم٤م.. مخًٝم٤م.. ؾمتٝم٤م.. ؾمٌٕمٝم٤م.. صمٛمٜمٝم٤م.. شمًٕمٝم٤م.. قمنمه٤م

 .اًمّمالة ٟمّمػ ًمف يمت٥م ُمـ ظمػمهؿ

 اًمٕم٤معملم رب يتٛمؿ ًمٙمل اًمتٓمقع ُمـ زاد قمٜمدهؿ يٙمقن أن اًمٜم٤مس هل١مٓء سمد ٓ وم٢مًذا

 قمدم ذم اًمقضمف هق ومٝمذا، يمٞمًٗم٤م وإُم٤م يماًم  إُم٤م صالهتؿ ذم وىمع اًمذي اًمٜم٘مص وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 قمغم حي٤مومظ وأن، ًمديٜمف حيت٤مط أن اإلٟم٤ًمن ومٕمغم، اًمّمحٞمح٦م اًم٘م٤مقمدة سمتٚمؽ آهمؽمار

 يمٌػم ومْمٚمٝمـ اًمٗمجر ؾمٜم٦م ؿم٠من هق يمام اًمًٜمـ هذه سمٕمض أن ؾمٞمام وٓ، ط ٟمٌٞمف ؾمٜمـ

 ريمٕمت٤م شومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اًمٗمجر ريمٕمت٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م ضمًدا
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 وأرسمع اًمٔمٝمر صالة ىمٌؾ ريمٕم٤مت أرسمع قمغم طم٤مومظ ُمـ»: ىمقًمف همػم، وم٘مط اًمٗمجر

 .شاًمٜم٤مر قمغم سمدٟمف اهلل طمرم سمٕمده٤م ريمٕم٤مت

 أٓ ذم اًمٕمالج هق اًمًٜمـ قمغم طم٤مومظ عمـ اًمٗمْم٤مئؾ هذه سمٛمثؾ اًمٜم٤مس ومتذيمػم

 وٓ وم٤مقمٚمٝم٤م بيث٤م اًمتل هل اًمًٜم٦م شمٕمريػ إهن٤م ي٘م٤مل اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م شمٚمؽ ذم يتقرـمقا 

 .شم٤مريمٝم٤م يٕم٤مىم٥م

 ش11: 11: 11/ب38: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 بدلقؾ إال والـافؾة لؾػريضة عام ففق الػريضة صالة يف ثبت ما

 خاص

 ذم هق يمام واضم٥م هق هؾ اًمًٜمـ صالة ذم أرسمع ُمـ سم٤مهلل اًمتٕمقذ: مداخؾة

 اًمٗمريْم٦م؟

 سمٕمد أ ي٘مر أن اًمًٜم٦م ُمـ هؾ، ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أؾمئٚم٦م قمٚمٞمٜم٤م يٗمتح هذا: الشقخ

 اًمٗمرض؟ ذم ٟمٗمٕمؾ يمام آي٤مت أو ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م

 .أطمٞم٤مٟم٤مً : مداخؾة

ظ ومٞمف اجلقاب هذا أفمـ: الشقخ  .وراءه ُم٤م ؾمٜمٙمتِمػ ًمٙمـ، حَتَٗمُّ

 اًمٗمرض؟ ذم أو اًمًٜم٦م ذم أطمٞم٤مٟم٤مً 

 .اًمًٜم٦م ذم: مداخؾة

 .اًمٗمرض وذم: الشقخ

 .أطمٞم٤مٟم٤مً : مداخؾة

 .إول اجلقاب ذم أظمٓم٠مت: الشقخ

 .اًمًٜم٦م ذم ىمٚم٧م، اًمًٜم٦م ذم أو اًمٗمرض ذم ًمؽ ىمٚم٧م ح٤م، اًمًٜم٦م ذم ىمٚم٧م ح٤مذا
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 اًمٙمت٤مب ُمٗم٤مهٞمؿ أُم٤م، ُمٕمتؼمة اعمِم٤ميخ ُمٗم٤مهٞمؿ: احلٜمٗمٞم٦م ُمِم٤مخيٜم٤م ي٘مقل يمام هذا

 .ُمٕمتؼمة ومٖمػم واًمًٜم٦م

 اًمٗمرض ذم: وم٢مذاً ، سم٤مًمٗمرض هٜم٤مك ًمٞمس أنف ُمٗمٝمقُمف، اًمًٜم٦م ذم: شم٘مقل أن وم٠من٧م

 أيمذًمؽ؟ واًمًٜم٦م

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .همػمك يريد ُمثٚمام رأؾم٤مً  أن٤م أضم٤موسمؽ أىمدر ٜم٦م؟سم٤مًمً اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م: الشقخ

 .يمٞمػ وشمتٕمٚمؿ شمتٗم٘مف ًمٙمل أن٧م أُم٤م

 اًمٗمرض؟ ذم ي٘م٤مل يمام اًمًٜم٦م ذم ي٘م٤مل أنف اًمدًمٞمؾ هق ومام

 .ًمٚم٘مراءة سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ي٘مرأ  يم٤من، اًمٚمٞمؾ ذم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ط قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م: مداخؾة

 .اًمٓمقال وهمػم سم٤مًمٓمقال

 .اًمٗمريْم٦م ذم صمٌت٧م اًمتل ُمثالً  اًم٘مّمػمة سم٤مًمًقر ًمٙمـ، سم٤مًمٓمقال: الشقخ

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ إظمػمشملم اًمريمٕمتلم ذم ي٘مرأ  هؾ: هٜم٤م ىمٚمٞمالً  وىمٗم٧م إذا اًم١ًمال ٟمٖمػم أو

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 ح٤مذا؟: الشقخ

 .ط اهلل رؾمقل قمـ ذًمؽ ًمثٌقت: مداخؾة

 أجـ؟: الشقخ

 .أىمقل أطمٞم٤مٟم٤مً  أجْم٤مً ، اًمًٜمـ صالة ذم: مداخؾة

 جـ؟أ: الشقخ
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 .ىمرأت اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم: مداخؾة

 اًمًٜم٦م؟ ذم صم٧ٌم أجـ أن أؾم٠مخؽ أن٤م، اعمّمدر قمغم حتٞمٚمٜم٤م أن٧م، ٓ: الشقخ

 .إظمػم ٟمٗمًف اًم١ًمال ؾمٜمٓمقر

 دًمٞمالً  شمٕمٚمؿ هؾ، اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمًٜم٦م، اًمٗمريْم٦م شم٘م٤مسمؾ هل اًمتل اًمًٜم٦م ذم أن شمٕمٚمؿ هؾ

 واًمراسمٕم٦م؟ اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم اًم٘مراءة ذقمٞم٦م ذم

: قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م، اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم صالة صالشمف وصٗم٧م قمٜمدُم٤م قم٤مم دًمٞمؾ: مداخؾة

 ش.وـمقهلـ طمًٜمٝمـ قمـ شم٠ًمل ومال، أرسمٕم٤مً  يّمكم يم٤من»

 .اًمرواشم٥م اًمًٜمـ قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ، اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم هذا: الشقخ

 قمغم اًمٜم٤مومٚم٦م أو اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم اًمٗمريْم٦م شم٘م٤مس هؾ رأجؽ ُم٤م: ًمؽ أىمقل وأجْم٤مً 

 اًمٗمريْم٦م؟

 ٓ؟ أم اًمًٜم٦م إمم ٟم٘مٚمف يٛمٙمـ، اًمٗمريْم٦م ذم رء صح إذا

 دمٞم٥م أن٧م أريد اًمذي، أرسمع ُمـ سم٤مهلل اًمتٕمقذ هق اًمذي ؾم١مازم ُمٗمٝمقم: مداخؾة

 .قمٚمٞمف

ٌْٜمل مل: الشقخ  .أن٧م دُمِ

 .أدري ٓ، أؾم٠مل أن٤م: مداخؾة

 .شمدري ٓ. ضمقاب هذا: الشقخ

 .أدري ٓ: مداخؾة

 رء ٧مصمٌ ًمق طمتك، صالة يمؾ ذم صم٧ٌم ُم٤م أن مجٞمٕم٤مً  اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف: الشقخ

 أو يًتثٜمل دًمٞمؾ ضم٤مء إذا إٓ، أومم سم٤مب ُمـ واًمٕمٙمس، اًمٗمريْم٦م هب٤م ومٞمٚمحؼ، اًمًٜم٦م ذم

 .اخل٤مص احلٙمؿ ًمف ُيْٕمٓمك ومحٞمٜمئذٍ ، أظمرى ُمـ صالة ُيـْخِرج

 يًتٕمٞمذ يم٤من أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم ذم صم٧ٌم أنف إول ؾم١مازم يم٤من وم٠من٤م 
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 دام ومام، هذا ُمـ ٟمٜمتٝمل طمتك ىمٌٚمف ًمٙمـ، آظمر ؿمٞمئ٤مً  هذا إمم ٟمْمٞمػ وأجْم٤مً ، أرسمع ُمـ

 ُم٤م ٕنف: اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ٟمٗمٕمؾ أن يٛمٜمٕمٜم٤م ُم٤م قمٜمدٟم٤م ومٚمٞمس، اًمٗمرض ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من

ع  .ظم٤مص سمدًمٞمؾ إٓ، هذه ذم ُينْمع هذه ذم ُذِ

 ًمٙمـ، ضم٤مًم٤ًمً  يّمكم أن اًم٘مٞم٤مم قمغم اًم٘م٤مدر ُمـ ًمٚمٜمقاومؾ اًمّمالة صح٦م: ُمثالً 

 .ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ ىم٤مم ٕنف، ٓ اًمٕمٙمس

 إذا، اًمٕمٙمس وقمٙمس، اًمًٜم٦م ذم ُمثٚمف ضم٤مز اًمٗمرض ذم رء صم٧ٌم اإذ اًمٕمٙمس ًمٙمـ

 .ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام سمدًمٞمؾ إٓ اًمٗمرض ذم ُمثٚمف ضم٤مز اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم

 ضمٚمس إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق قم٤مم دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م: ًم١ًماًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ 

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٤مهٜم إًمٞمٜم٤م وم٤مٟمْمؿ ش..أرسمع ُمـ سم٤مهلل ومٚمٞمًتٕمذ إظمػم اًمتِمٝمد ذم أطمديمؿ

ع  .اصمٜم٤من أُمران ًمديٜم٤م وشَمَقومَّر شَمـَجٛمَّ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم: وصم٤مٟمٞم٤مً ، ُم٤مٟمع وضمقد ًمٕمدم سم٤مًمٗمرض اًمًٜم٦م إحل٤مق: أوًٓ 

 يمٗم٤مي٦م هذا ذم وأفمـ ش...أرسمع ُمـ سم٤مهلل ومٚمٞمًتٕمذ إظمػم اًمتِمٝمد ذم أطمديمؿ ضمٚمس إذا»

 يمذًمؽ؟ أخٞمس. ًم١ًماًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .يمذًمؽ سمغم: مداخؾة

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: الشقخ

 ش11: 73: 71/ 484/واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 76: 13/ 484/واًمٜمقر اهلدى»

 واإلقامة األذان بني الصالة

شم٦ٌم اًمًٜم٦م همػم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم: مداخؾة  أجْم٤ًم؟ ريمٕمتلم ذم، اًمرا

 يمؾ سملم»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم واحلدي٨م، اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل، ومٞمف ٟمٕمؿ: الشقخ

، ٟمٗمؾ هذا، ؾمٜم٦م اًمٜم٤مس يتخذه٤م أن يمراهٞم٦مش ؿم٤مء عمـ» وىم٤مل ش٤مءؿم عمـ صالة أذاٟملم
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 .شؿم٤مء عمـ صالة أذاٟملم يمؾ سملم»

 هذا َيِرد، َوٞمِّؼ وىمتٝم٤م إن ي٘مقًمقا  اًمتل اعمٖمرب صالة طمتك اعمٖمرب وطمتك 

 ٕنف: إذان وسملم اعمٖمرب صالة اًمّمالة إىم٤مُم٦م سملم شمّمكم أن ًمؽ: يٕمٜمل، ومٞمف احلدي٨م

 اعمٖمرب ىمٌؾ صٚمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق سيح طمدي٨م ذم احلدي٨م هذا ُمع

 عمـ: اًمث٤مًمث٦م ذم ىم٤مل، ريمٕمتلم اعمٖمرب ىمٌؾ صٚمقا ، ريمٕمتلم اعمٖمرب ىمٌؾ صٚمقا ، ريمٕمتلم

 .ؾمٜم٦م اًمٜم٤مس يتخذه٤م أن يمراهٞم٦م شؿم٤مء

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وأيمد، يِم٤مء ُم٤م اإلٟم٤ًمن يّمكم اخلٛمس اًمّمٚمقات يمؾ: وم٢مذاً  

قمقا  ٟم٤مس ذم، احلدي٨م هبذا اعمٖمرب ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ، اعمٖمرب سملم اًمّمالة يٙمره أنف سمٞمدَّ

 .ًمٚمٗمْمؾ وإو٤مقم٦م ظمٓم٠م وهذا، يّمٚمقا  وٓ

 .ش.: 49: ../17/ واًمٜمقر اهلدى»

 الراتبة الســ يف الؼراءة

شم٦ٌم اًمًٜم٦م أن اعمٕمروف، ؿمٞمخ ي٤م: مداخؾة  هل ومٞمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمخّمقص اًمرا

، اًمٗم٤محت٦م سمٕمد شمٞمن ُم٤م ي٘مرأ  وهمػمه٤م يم٤مًم٘مٞم٤مم هل اًمتل ًمٚمًٜمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م ًمق، شمٙمٗمل

شم٦ٌم ذم ىمرأ  ًمق ـمٞم٥م  رء؟ قمٚمٞمف ومٞمف ؿمٞمخ ي٤م اًمرا

شم٦ٌم اًمًٜم٦م سملم ومرق ومٞمف ُم٤م: الشقخ  أتٞم٧م أجـ ُمـ، ومرق ومٞمف ُم٤م، واًمٗمريْم٦م اًمرا

 .سم٤مًمتٗمريؼ

 .سم٤مًمتٗمريؼ أتٞم٧م ُم٤م أن٤م، ُمٕمل ؾم١مال هذا: مداخؾة

 اًمريمـ واًمٗمرائض، يم٤مًمٗمرائض شمّمغم اًمرواشم٥م وهمػم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ: الشقخ

 صالشمف اًمٗمريْم٦م ذم ىمرأ  ُم٤م ومٚمق، ؾمٜم٦م اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اًمًقرة ىمراءة، اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ومٞمٝم٤م

 أومْمؾ ومٝمق ىمرأ  ًمق ًمٙمـ، صحٞمح٦م صالشمف اًمًٜمـ ذم إٓ ىمرأ  ُم٤م ًمق سم٤مًمت٤مزم، صحٞمح٦م

 .يم٤مًمٗمريْم٦م

 اًمٗم٤محت٦م وىمرأ  اًم٘مٞم٤مم ذم ُمثالً  شمٓمقع ًمق، صم٤مين شمٓمقع ومٞمف أن يٕمٜمل: إذاً : مداخؾة
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487 

شم٦ٌم اًمًٜمـ ذم ًمٌمءا ٟمٗمس، شمٞمن ُم٤م ىمرأ  وسمٕمديـ  ومرق؟ ومٞمف ُم٤م، اًمرا

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

  وغره حائط عذ الـػؾ صالة يف االشتـاد حؽؿ

 شمٖمٞمػم همػم ُمـ، وهمػمه طم٤مئط قمغم اًمٜمٗمؾ صالة ذم آؾمتٜم٤مد جيقز هؾ: مداخؾة

 اًم٘مٞم٤مم؟ هٞمئ٦م

 .جيقز ًمٚمٕمجقز سم٤مًمٜم٦ًٌم: الشقخ

 .اعمتٕم٥م ُمـ أو: مداخؾة

، ضم٤مًم٤ًمً  اًمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم ُأضمٞمز إذا نفٕ: قمذر ذم يٙمقن يٕمٜمل، هق هذا: الشقخ

 .أومم سم٤مب ُمـ ُمتٙمئ٤مً  اًمّمالة ًمف ُيـج٤مز وَمأَلن

 ش 11: 19: 47/ 817/ واًمٜمقر اهلدى»

 مرتني الصالة تؽرار عـ الـفل مـ ورد ما بني اجلؿع كقػ

 ذلؽ فعؾ مـ الصحابة بعض عـ ورد ما وبني

 ُمرشملم يّمكم ؾاًمرضم صالة ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م سملم ٟمجٛمع يمٞمػ: مداخؾة

 ُمع اخلٞمػ ُمًجد ذم اًمٗمجر صغم قمٜمدُم٤م إؾمقد سمـ يزيد وطمدي٨م ُمٕم٤مذ يمحدي٨م

 صالة شمّمٚمقا  ٓ»: ط اًمٜمٌل ىم٤مل: يٕمٜمل قمٛمر اسمـ قمـ أظمر واحلدي٨م، ط اًمٜمٌل

 .شُمرشملم

 اًمّمالة أُم٤م، اًمٗمرض سمٜمٞم٦م ُمرشملم يقم ذم صالة ٓ: ىمٚمٜم٤م..اجلقاب ؾمٌؼ: الشقخ

ء اًمٜمٗمؾ سمٜمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  يم٤من طمٞمٜمام ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ُمثاًل  طمدي٨م أو ٕؾمقدا طمدي٨م ذم ؾمقا

 أُمراء ؾمٞمٚمٞمٙمؿ»: أجًْم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام، ٟمٗمؾ وم٤مًمث٤مٟمٞم٦م، إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس يّمكم

 صٚمقه٤م صمؿ وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أنتؿ ومّمٚمقا  أدريمتٛمقهؿ وم٢مذا وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمرون

 هذا ،ومرض و ومرض، اًمٗمرض سمٜمٞم٦م ُمرشملم يقم ذم صالة ومال شٟم٤مومٚم٦م ًمٙمؿ شمٙمقن ُمٕمٝمؿ
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 واوح، إطم٤مدي٨م شمٚمؽ وسملم هذا سملم شمٕم٤مرض ومال، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمٗم٤مه اًمذي

 اجلقاب؟

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 ش11: 17: 11ش /6» راسمغ ومت٤موى»

 الراتبة يف وهق الصالة أققؿت إذا

 أنؽ أو، ضم٤مًم٤ًمً  ُمثالً  يٕمٜمل يم٤مٟم٧م إذا، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم: ادؾؼل

 شمٙمٛمؾ أم شم٘مٓمٕمٝم٤م هؾ اًمّمالة وىم٤مُم٧م، اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمريمقع ُمـ ىم٤مئامً 

 اًمريمقع؟ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٕمد أو اًمريمقع سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم صالشمؽ

 إذا ومٞمام فمٜمؽ قمغم همٚم٥م إذا ظمالصتٝم٤م: شمٗمّمٞمؾ إمم سمتحت٤مج اعم٠ًمخ٦م..: الشقخ

 .ومت٘مٓمع وإٓ شُمْٙمِٛمؾ اإلُم٤مم ُمع اإلطمرام شمٙمٌػمة شمدرك صالشمؽ أمتٛم٧م

 ش11: 76: 41/ 149/ ًمٜمقروا اهلدى» 

 الؼبؾقة السـة مع ادسجد حتقة كقة مجع

 اًمٔمٝمر وؾمٜم٦م اعمًجد حتٞم٦م ؾمٜم٦م اعمّمكم جيٛمع: ي٘مقل ُمـ هٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م: ادؾؼل

 ؿمٞمخٜم٤م؟ اًم٘مقل هبذا رأجٙمؿ ُم٤م، إرسمٕم٦م أضمر وي٠مظمذ ريمٕمتلم

 إمم حيت٤مج إمج٤مل ومٞمف ٕنف: شمْمٕمٞمٗمف ويٛمٙمـ شمّمحٞمحف يٛمٙمـ اًم٘مقل هذا: الشقخ

 اًم٘مدد احلدي٨م: أن ٟم٘مقل ومٜمحـ، إضمر ي٠مظمذ سم٠منف اًم٤ًمئؾ هذا ي٘مقل ٤مح، شمٗمّمٞمؾ

 ومٕمٛمٚمٝم٤م سمحًٜم٦م قمٌدي َهؿَّ  إذا ُمالئٙمتل ي٤م»: عمالئٙمتف -وضمؾ قمز- اهلل ي٘مقل: ي٘مقل

 واهلل، يمثػمة أوٕم٤مف إمم ؾمٌٕمامئ٦م إمم طمًٜم٦م ُم٤مئ٦م إمم طمًٜم٤مت قمنم ًمف وم٤ميمتٌقه٤م

 .أن إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م أفمٜمٜمل ُم٤م شمتٛم٦م وًمٚمحدي٨م، شيِم٤مء عمـ يْم٤مقمػ

 هذا، آصمٜمتلم أضمر وي٠مظمذ واًمتحٞم٦م اًمقوقء ؾمٜم٦م يّمكم: ي٘مقل اًمذي ومٝمذا 

 ح٤مذا؟، ظمٓم٠م اإلـمالق
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ٜمّتلم صغم ًمق أنف ٟمٗمؽمض ٕنٜم٤م  ًُّ  اعمًجد حتٞم٦م صغم: اًمّمحٞمح سم٤مًمتٕمٌػم أو اًم

 شمٚم٘م٤مء ًمف يُمت٥م ومٝمذا: ريمٕم٤مت أرسمع صغم، ًمقطمده٤م ُمثالً  اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م وصغم ًمقطمده٤م

، آظمره إمم ؾمٌٕمامئ٦م يٙمقن وىمد ُم٤مئ٦م يٙمقن وىمد طمًٜم٤مت قمنم ٕىمؾا قمغم اًمتحٞم٦م صالة

 إىمؾ قمغم ًمف يُمت٥م اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م صغم وح٤م، طمًٜم٤مت قمنم قمدداً  أىمؾ ٟم٠مظمذ أن ومٜمحـ

 وم٢مذا، اًمٙمالم هذا قمٜمف شمٜم٘مؾ اًمذي ومٝمذا، قمنميـ اًمّمالشملم ُمٛمقع إذاً ، طمًٜم٤مت قمنم

، ٓ: ًمف ٟم٘مقل، ٟمٕمؿ: ىم٤مل إن قمنمون؟ ًمف ُيْٙمَت٥م هؾ اًمٕم٤ٌمدشملم سمِٜمِٞم٦َّم ريمٕمتلم صغم

 ُم٤م هذاش طمًٜم٤مت قمنم ًمف وم٤ميمتٌقه٤م ومٕمٛمٚمٝم٤م سمحًٜم٦م قمٌدي َهؿَّ  إذا» ح٤مذا؟: أظمٓم٠مت

 .وم٘مط ريمٕمتلم صغم، قمٛمٚمٝم٤م ُم٤م اًمقوقء ؾمٜم٦م يٕمٜمل، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة قمٛمؾ

 وهل، وم٘مط واطمدة طمًٜم٦م زي٤مدة ذم ًمٙمـ، طمًٜم٤مت قمنم إٓ ًمف ُيْٙمَت٥م ٓ هذا: إذاً  

 طمًٜم٦م ًمف وم٤ميمتٌقه٤م يٕمٛمٚمٝم٤م ومٚمؿ سمحًٜم٦م قمٌدي َهؿَّ  ذاوإ»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م مت٤مم

 .شواطمدة

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة، إىمؾ قمغم طمًٜم٤مت قمنم ًمف ومٙمت٧ٌم واطمدة قم٤ٌمدة قَمِٛمؾ: إذاً  ومٝمذا 

 .واطمدة طمًٜم٦م ًمف ومُٞمٙمت٥م ٟمقاه٤م إٟمام قمٛمٚمٝم٤م ُم٤م

 ُم٘م٤مسمؾ واطمدة وطمًٜم٦م، اًمٕمٛمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمتل طمًٜم٤مت اًمٕمنم ًمف ُيْٙمَت٥م: اجلقاب إذاً  

 .اًمٜمٞم٦م

ؾ -وضمؾ قمز- اهلل أن ومروٜم٤م ذاإ   ُم٤مئ٦م اًمريمٕمتلم ُم٘م٤مسمؾ ًمف ويمت٥م قمٚمٞمف شَمَٗمْمَّ

 .دواًمٞمؽ وهٙمذا، وواطمدة ُم٤مئ٦م يّمػموا طمًٜم٦م اًمٜمٞم٦م ُمع ًمف ؾمُٞمْٙمَت٥م، طمًٜم٦م

: أوهل٤م: ي٠ميت يمام اًمتٗم٤موؾ ذم وهل، صقر صمالث قمٜمدٟم٤م هٜم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمذًمؽ 

: اًمقىم٧م ؾمٜم٦م يمٕمتلمور، اًمقوقء ؾمٜم٦م وريمٕمتلم، حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم أن أقماله٤م وهل

 وٟمٞم٦م، اًمتحٞم٦م ٟمٞم٦م: ٟمٞم٤مت سمثالث ريمٕمتلم يّمكم: دوهن٤م ه٤مًمّٚمـل. ـمٞم٥م، ؾمت٦م ص٤مروا

 ومٝمذا، واطمدة سمٜمٞم٦م ريمٕمتلم سمٞمّمكم: وإظمػمة واًمث٤مًمث٦م. اًمقىم٧م ؾمٜم٦م وٟمٞم٦م، اًمقوقء

 .طمًٜم٤مت قمنم ًمف ُيٙمت٥م

 أضمر ًمف ُيٙمت٥م يمذًمؽ ىمٌٚمف واًمكم. اًمٜمٞمتلم أو اًمٜمٞم٦م أضمر زائد قمنمة ُيٙمت٥م ىمٌٚمف اًمكم 
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 يتٙمرر اًمٕمٛمؾ يمررت، طمًٜم٤مت قمنم ًمف قمٛمؾ يمؾ اعمٝمؿ، ٟمٞمتلم زائد اًمقاطمدة اًمٕم٤ٌمدة

 .واوح، واطمد أضمر هل٤م وم٤مًمٜمٞم٦م شمتٙمرر اًمٜمٞم٦م إٟمام اًمٕمٛمؾ شمٙمرر ُم٤م، طمًٜم٤مت اًمٕمنم

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م واوح. واوح: ادؾؼل

 ش11: 19: 74/ 678/واًمٜمقر اهلدى» 

 ادسجد وحتقة الػجر ركعتل

 اعمًجد؟ حتٞم٦م ؾمٜم٦م ريمٕمتل قمـ ُمثالً  اًمٗمجر يمريمٕمتل اًمراشم٦ٌم اًمًٜمـ شُمٖمٜمل هؾ: مداخؾة

 .اًمٕمٙمس وٓ، ضم٤مزت اًمقىم٧م ؾمٜم٦م زائد اعمًجد حتٞم٦م هبام ٟمقى إذا: الشقخ

 ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك َأنَّ  درضم٦م إمم اًمقىم٧م ؾمٜم٦م ُمـ َأىْمقى اعمًجد حتٞم٦م يم٤مٟم٧م ح٤م: أقمٜمل 

 حتٞم٦م، رء يمؾ ىمٌؾ يٜمقي أن ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ، ُمٕمٝمؿ وٟمحـ اعمًجد حتٞم٦م، سمقضمقهب٤م

 .اًمٕمٙمس ٓ، اًمقىم٧م ؾمٜم٦م يٜمقي صمؿ، اعمًجد

 ُمـ أىمقى اًمتحٞم٦م ٕن: ٓ، شمٌٕم٤مً  واًمتحٞم٦م أوًٓ  اًمًٜم٦م صالة يٜمقي أن جيقز ٓ: أي

 آن ذم وُمٕمٜمقي٦م ُم٤مدي٦م ىمْمٞم٦م وهذه، اًمٕمٙمس وٓ، إىمقى يِمٛمٚمف وإوٕمػ، اًمًٜم٦م

 .ٟمٕمؿ، واطمد

 ش11: 16: 17/ 449/ واًمٜمقر اهلدى»

 يصؾقفا فؿتك الصالة قبؾ جرالػ ركعتل مـ يتؿؽـ مل مـ

 سمٕمْمٝمؿ، اًمٗمريْم٦م ىمٌؾ يّمٚمٝمام مل ُمـ، ؿمٞمخ ي٤م اًمٗمجر ًمًٜمتل سم٤مًمٜم٦ًٌم: السمال

 .أومْمؾ اًمِمٛمس سمٕمد ي١مظمرمه٤م: ي٘مقل

 ؿمئ٧م وإن، اًمٗمريْم٦م قم٘م٥م ؿمئ٧م إن، ضم٤مئزان إُمران، أومْمٚمٞم٦م ومٞمف ُم٤م: الشقخ

 .وارشمٗم٤مقمٝم٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد

 ش 11: 14: 44/ 491/واًمٜمقر اهلدى»
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 هلذا يشسط هؾ الشؿس ضؾقع إىل الػجر بعد ؾقساجل فضقؾة

 ادسجد؟ يف يؽقن أن اجلؾقس

ـك ُمـ»: طمدي٨م: مداخؾة  شمٓمٚمع طمتك وضمؾ قمز اهلل يذيمر ضمٚمس صمؿ اًمّمٌح َصٚمَّ

 ؾمٞمٌ٘مك أنف يٕمٜمل احلدي٨م هذا هؾ، ششم٤مُم٦م شم٤مُم٦م وقمٛمرة طَمّج٦م أضمر ومٚمف، طمًٜم٤مء اًمِمٛمس

 اًمٌٞم٧م؟ إمم ذه٥م صمؿ عمًجدا ذم صغم إذا أم، طمًٜم٤مء اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اعمًجد ذم

 .اعمًجد ذم يٌ٘مك ُم٤م سمد ٓ، ٓ: الشقخ

 ..ًمف ًمٞمس اًمٌٞم٧م إمم ذه٥م إن أُم٤م، اعمًجد ذم: مداخؾة

  َويُمؾُّ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، ـمٌٕم٤مً  إضمر هذا ًمف ًمٞمس: الشقخ
ٍ
ء  ♂سمِِٛمْ٘مَدارٍ  قِمٜمَْدهُ  َرْ

 ًمٗمْمٞمٚم٦ما هذه ًمٙمـ، أضمره ومٚمف اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك هٜم٤مك اهلل ذيمر ومٚمق [8: اًمرقمد]

 .احلدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٦م سمتٚمؽ هل اخل٤مص٦م

 ش 11: 41: 31/  696/  واًمٜمقر اهلدى» 

 الصبح بعد الصالة

 ـمٚمع إذا»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اجل٤مُمع صحٞمح ذم طمدي٨م قمغم اـمٚمٕم٧م: مداخؾة

 إمم يدظمٚمقن اًمٜم٤مس ومٌٕمض، ط ىم٤مل يمام أو شاًمّمٌح ريمٕمتل إٓ صالة ومال اًمٗمجر

 قمٚمٞمٝمؿ؟ يٜمٙمر ومٝمؾ، ريمٕمتلم ُمـ ثرأيم ويّمٚمقن اعمًجد

 يدظمٚمقن؟ ُمتك: الشقخ

 يّمكم سمٕمْمٝمؿ ورأج٧م، ريمٕمتلم ُمـ أيمثر، اًمٗمجر أذان سمٕمد يدظمٚمقن: مداخؾة

 .ريمٕم٤مت ؾم٧م

 ٟمٞم٦م؟ سم٠مي! ؾمت٦م: الشقخ

 أهن٤م: وي٘مقل، اعمًجد حتٞم٦م: وي٘مقل، اًمقوقء ؾمٜم٦م ٟمٞم٦م أهن٤م قمغم: ي٘مقل: مداخؾة

 ُمر؟سم٤مٕ ذيمر اًمذي وٛمـ يدظمؾ هذا ومٝمؾ، اًمٗمجر ؾمٜم٦م
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 اعمٙمروه٦م إوىم٤مت: وهل، قم٤مُم٦م وم٘مٝمٞم٦م سم٘م٤مقمدة قمالىم٦م هل٤م ُم٠ًمخ٦م هذه، ٓ: الشقخ

 شمٜمٗماًل  يّمكم أن ًمٚمٛمّمكم ينمع هؾ، اًمٗمجر صالة وسمٕمد، اًمٗمجر أذان سمٕمد يم٤مًمقىم٧م

 وهذه إؾم٤ٌمب؟ سمذوات شمًٛمك اًمتل اًمّمٚمقات يّمكم أن إٓ ًمف ينمع ٓ أم، ُمٓمٚمً٘م٤م

 ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م درس عمـ واًمراضمح، اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسملم احلٜمٗمٞم٦م سملم ظمالومٞم٦م ُم٠ًمخ٦م

 اًم٥ًٌم هذا ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذه٥م إذا ؾم٥ٌم هل٤م صالة يمؾ أن اًمّمحٞمح أن جيد اًم٤ٌمب هذا

 اًمٜمقاومؾ سمخالف ؾمٌٌٝم٤م عمالطمٔم٦م اًمّمالة هذه شمّمغم أن جيقز وطمٞمٜمئذ اًمّمالة ذه٧ٌم

 ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن ًمف ومٚمٞمس، ُمنموع وىم٧م ذم ؿم٤مء ُمتك يّمٚمٞمٝم٤م أن اإلٟم٤ًمن سم٢مُمٙم٤من اًمتل

 .ٙمراه٦ماًم وىم٧م

 ريمٕمتل صالة ًمنمقمٞم٦م اعمقضم٥م اًم٥ًٌم هق اعمًجد دظمقل: اعمًجد حتٞم٦م ُمثاًل 

 ُم٤مل هٜم٤مك يٕمد مل، اجلٚمقس ووىم٧م اًمدظمقل وىم٧م ذم يّمٚمٝم٤م مل وم٢مذا، اعمًجد حتٞم٦م

 يّمكم ىم٤مم صمؿ وضمٚمس دظمؾ هق وم٢مذا، اعمًجد حتٞم٦م ٕهن٤م: اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ًمّمالة

 .اعمًجد حتٞم٦م يمقهن٤م قمـ ظمرضم٧م، اًمٙمراه٦م وىم٧م ذه٤مب سمٕمد ريمٕمتلم

 ريمٕمتلم يّمكم أن اعمًتح٦ٌم اًمًٜم٦م وُمـ، اًمرضمؾ شمقو٠م: اًمقوقء ؾمٜم٦م ُمثاًل  يمذًمؽ

 ذوات يمؾ ىمس وهٙمذا، وىمتٝم٤م ذه٥م ُم٤ٌمذة يّمكم مل وم٢مذا، ووقء يمؾ قم٘م٥م

 .إؾم٤ٌمب

 ذقمٞم٦م يرى يم٤من ُمـ، اًم٤ٌمب هذا ذم داظمٚم٦م هل آٟمًٗم٤م ذيمرهت٤م أن٧م اًمتل وم٤مًمّمقرة

 ؾمٜمٞم٦م يرى يم٤من ُمـ.. اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم ومٝمق اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اعمًجد حتٞم٦م

 ًمف ومٚمٞمس ُمٓمٚمً٘م٤م ٟمٗماًل  يّمكم أن أُم٤م، أجًْم٤م يّمٚمٞمٝم٤م ومٝمق اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اًمقوقء ؾمٜم٦م

 ومريْم٦م سمٕمد يّمكم أن ًمف ًمٞمس يمذًمؽ، اًمٗمجر ريمٕمتل إٓ اًمٗمجر أذان سمٕمد يّمكم أن

 .ؾم٥ٌم ذات إٓ اًمٗمجر

 اإلُم٤مم ووضمد ًجداعم دظمؾ يمرضمؾ، وم٤مشمتف اًمتل اًمّمالة إؾم٤ٌمب ذوات مجٚم٦م ُمـ

 أىمٞمٛم٧م إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٗمجر ريمٕمتل يّمكم أن ًمف ومٚمٞمس، يّمكم

 ي٘متدي أن سمد ومال ىم٤مئٛم٦م واًمّمالة اعمًجد دظمؾ ومٝمق شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة

 ؾمالم سمٕمد اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل يّمكم أن ومٚمف اإلُم٤مم ؾمٚمؿ وم٢مذا، اًمٗمريْم٦م هبذه سم٤مإلُم٤مم
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 اًمتٗمّمٞمؾ قمغم ضمقاهب٤م هذه اعم٠ًمخ٦م وم٢مًذا، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ٞمٝماميّمٚم أن وًمف اإلُم٤مم

 يّمكم أن ًمف اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم إؾم٤ٌمب ذوات صالة ذقمٞم٦م يرى ُمـ: اًم٤ًمسمؼ

 ؾمٜم٦م ريمٕمتلم يّمكم وأن، اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم أن اًمٗمجر وىم٧م دظمؾ إذا

 .اًمٗمجر ؾمٜم٦م مه٤م ريمٕمتلم يّمكم صمؿ، اًمقوقء

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هق هذا

 ش17: 11: 11ش /47» ضمدة ٤موىومت»

  الػجر شـة قضاء

  اًمِمٛمس؟ ـمٚمقع سمٕمد يّمٚمٞمٝم٤م أن وأراد، اًمٗمجر ؾمٜم٦م ُيَّمؾِّ  مل ؿمخص: مداخؾة

 . ذًمؽ ًمف: الشقخ

  ذًمؽ؟ ًمف هؾ، صمالث أو ؾم٤مقمتلم عمدة ُمثالً  ٟم٤مم ًمٙمـ، ذًمؽ ًمف: مداخؾة

 ُمثالً  ًمذييم٤م، إضم٤ٌمراً  قمٚمٞمٝم٤م ُأضْمؼِم  وإٟمام شم٠مظمػمه٤م يت٘مّمد مل يم٤من إذا، ٟمٕمؿ: الشقخ

 قمـ سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م يٜمِمٖمؾ أن جيقز ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق، ىم٤مئٛم٦م اًمّمالة وجيد اعمًجد يدظمؾ

 قم٘م٥م سم٤مًمًٜم٦م ي٠ميت أن ًمف اًمّمالة ُمـ اإلُم٤مم ؾمالم سمٕمد صمؿ سم٤مإلُم٤مم ومٞم٠متؿ، اًمٗمريْم٦م

 وىم٧م يٙمقن طمٞم٨م وارشمٗم٤مقمٝم٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إمم ُي١َمضّمٚمٝم٤م أن أو، ؿم٤مء إن اًمٗمريْم٦م

  .ٟمٕمؿ، ذه٥م ىمد اًمٙمراه٦م

، ًمٚمٗمجر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمٛمس اًمتٗم٤مت همػم ُمـ اًمّمالة اعم٘مٍّم  همػم قمغم هؾ: مداخؾة

  اًمٓمٚمقع؟ وؿمؽ قمغم اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا: يٕمٜمل

  سم٤معمُـَ٘مٍّم؟ شمٕمٜمل ُم٤مذا: أوًٓ : الشقخ

 . اعمُـَ٘مٍمِّ  همػم: مداخؾة

 . اعم٘مٍم همػم: الشقخ

 . ٟمٕمؿ: مداخؾة
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 . ُمٚمتٝمل همػم: يٕمٜمل: الشقخ

 . ُمٚمتٝمل همػم: مداخؾة

 . اًم١ًمال أقمد: خالشق

 سمًٜم٦م يٌدأ ومٝمق، ًمٚمِمٛمس اًمتٗم٤مت همػم ُمـ يّمكم أن اعم٘مٍّم  همػم قمغم: مداخؾة

 . اًمٓمٚمقع وؿمؽ قمغم اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م وإن.. وًمق اًمٗمجر

 أو صالة ٟمز ُمـ»: اعمٕمروف احلدي٨م ُمـ ُي١ْمظَمذ: أوًٓ  هذا، يمذًمؽ هق: الشقخ

 .شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم

 .ُُمَ٘مٍم همػم سم٠منف قمٜمف يَمٜمَّْٞم٧م اًمذي اعمٕمذور هلذا ضمديد شمقىمٞم٧م: هق احللم ومٚمٗمٔم٦م 

َت٠منس: صم٤مٟمٞم٤مً  ًْ  ذم هذه ُمع شمٚمت٘مل ًمٙمـ، مت٤مُم٤مً  هذه قمٙمس سم٘مّم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ُي

 اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م أنش ؾمٜمٜمف» ذمش اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم» رواه٤م اًمتل وهل، اًمٕمٚم٦م

 طمتك أـمٚم٧م ًم٘مد: ًمف ىم٤مًمقا  ؾَمٚمَّؿ ح٤َّم طمتك يقُم٤مً  اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مراءة أـم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم

 مل ـمٚمٕم٧م إن»: -اًمِم٤مهد وهٜم٤م-، قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض وم٘م٤مل، اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ظمِمٞمٜم٤م

ٟم٤م ومال صالة وذم قم٤ٌمدة ذم ٟمحـ: يٕمٜملش هم٤مومٚملم دمدٟم٤م ، اًمِمٛمس قمٚمٞمٜم٤م ـمٚمٕم٧م إن َيُيُّ

 . يمذًمؽ إُمر أجْم٤مً  وهٜم٤م

 ش 11: 13: 71/ 817/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 16: 17/ 817/ واًمٜمقر اهلدى» 

 الػجر بعد ركعتني صالة مرشوعقة

 .ُمٜمٙمر. شاًمقص٤مل قمـ ويٜمٝمك ويقاصؾ، قمٜمٝم٤م ويٜمٝمك، اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم يم٤من»

 سمـ حمٛمد قمـ إؾمح٤مق اسمـ ـمريؼ ُمـش 411/  1» داود أبق رواه: ]قال اإلمام[

... .يم٤من ط اهلل رؾمقل أن طمدصمتف أهن٤م قم٤مئِم٦م ُمقمم ذيمقان قمـ قمٓم٤مء قمـ قمٛمرو

 ُمدًمس إؾمح٤مق اسمـ ًمٙمـ، يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت رضم٤مًمف وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م. احلدي٨م
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 قمـش 141/  6» أمحد أظمرضمف ُم٤م وهق، هذا طمديثف يٕم٤مرض ُم٤م صح وىمد، قمٜمٕمٜمف وىمد

: وم٘م٤مًم٧م اًمٕمٍم؟ سمٕمد اًمّمالة قمـ قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م»: ىم٤مل أبٞمف قمـ ذيح سمـ اعم٘مدام

. شاًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م ذاإ اًمّمالة قمـ اًمٞمٛمـ أهؾ ىمقُمؽ ط اهلل رؾمقل هنك إٟمام، صؾ

 وهق، ُمٜمف واوح اعمٕم٤مرو٦م ووضمف. ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده: ىمٚم٧م

 أومت٧م ح٤م قمٜمٝم٤م إؾمح٤مق اسمـ رواه اًمذى سم٤مًمٜمٝمل قمٚمؿ قمٜمده٤م ومٚمقيم٤منشصؾ»ىمقهل٤م

 اًمٕمٍم صالة سمٕمد شمّمكم يم٤مٟم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م صم٧ٌم ًم٘مد سمؾ، شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سمخالومف

 ظمٓم٠م قمغم يدل يمٚمف ومٝمذاش. 411/  4» وُمًٚمؿش 84/  3» اًمٌخ٤مري أظمرضمف، ريمٕمتلم

، اًمقص٤مل طمٞم٨م ُمـ وأُم٤م، اًمّمالة ضمٝم٦م ُمـ وهذا. وٟمٙم٤مرشمف إؾمح٤مق اسمـ طمدي٨م

 اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ واطمد همػم قمـ وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم صم٤مسم٧م صحٞمح قمٜمف وم٤مًمٜمٝمل

: ومٞمف؟ وم٢من، إًمٞمف اعمِم٤مر ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨م صم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٦م ُمـ خي٤مًمػ احلدي٨م إن صمؿ. ط

ش اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم شمٕمٜمل» قمٜمٝمام يٜمٝمك ط هللا رؾمقل ؾمٛمٕم٧م، ؾمٚمٛم٦م أم وم٘م٤مًم٧م»

 سمٜمل ُمـ ٟمًقة وقمٜمدي دظمؾ صمؿ اًمٕمٍم صغم وم٢مٟمف صالمه٤م طملم أُم٤م، يّمٚمٞمٝمام رأجتف صمؿ

م : ًمف وم٘مقزم سمجٜمٌف ىمقُمل: وم٘مٚم٧م، اجل٤مري٦م إًمٞمف وم٠مرؾمٚم٧م، ومّمالمه٤م إنّم٤مر ُمـ طمرا

 وأراك، اًمريمٕمتلم ه٤مشملم قمـ شمٜمٝمك أؾمٛمٕمؽ إين اهلل رؾمقل ي٤م: ؾمٚمٛم٦م أم شم٘مقل

 سمٞمده وم٠مؿم٤مر اجل٤مري٦م ومٗمٕمٚم٧م: ىم٤مل، قمٜمف وم٤مؾمت٠مظمري، سمٞمده أؿم٤مر وم٢من، شمّمٚمٞمٝمام

 سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ ؾم٠مخ٧م! أُمٞم٦م أيب سمٜم٧م ي٤م: ىم٤مل، اٟمٍمف ومٚمام، قمٜمف وم٤مؾمت٠مظمرت

 اًمريمٕمتلم قمـ ومِمٖمٚمقين ىمقُمٝمؿ ُمـ سم٤مإلؾمالم اًم٘مٞمس قمٌد ُمـ ٟم٤مس أت٤مين إٟمف، اًمٕمٍم

 اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أن هق اعمخ٤مًمٗم٦م ووضمف. شه٤مشم٤من ومٝمام، اًمٔمٝمر سمٕمد اًمٚمتلم

 ُمت٘مدم اًمٜمٝمل أن ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨م وذم، سمٕمده٤م ط صالشمف قمـ ُمت٠مظمر احلدي٨م ذم

 سمٕمد اًمريمٕمتلم صالة ٟمًخ ٓدقم٤مء اعمج٤مل يٗمًح ٓ مم٤م وهذا، ُمت٠مظمر سمٕمده وصالشمف

، سمٖمػممه٤م اًم٤ًمسمؼ اًمٜمٝمل ختّمٞمص قمـ دًمٞمؾ إي٤ممه٤م ط صالشمف إن سمؾ، اًمٕمٍم

 سمٕمد ٟم٤مومٚم٦م يم٤مٟم٧م وًمق، ًمٕمذر اًمٗم٤مئت٦م ىمْم٤مء وقمٞم٦مُمنم قمغم واوح دًمٞمؾ وم٤محلدي٨م

 قمٚمٞمف ؾمٙم٧م واحلدي٨م. اعمًٌقـم٤مت ذم ُمذيمقر هق يمام، اعمذاه٥م أرضمح وهق، اًمٕمٍم

 صمؿش 171/  1»شاًمًالم ؾمٌؾ»ذم اًمّمٜمٕم٤مين وشمٌٕمفش 11/  4»شاًمٗمتح»ذم احل٤مومظ

 قمغم محٚمٜمل اًمذي هق صحتف اعمقهؿ وؾمٙمقهتؿش 47/  3»شإوـم٤مر ٟمٞمؾ»ذم اًمِمقيم٤مين
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/  4» ذيمره طمزم اسمـ رأج٧م صمؿ. اعمقومؼ واهلل، قمٚمتف قمـ واًمٙمِمػ ومٞمف اًم٘مقل حترير

 أضم٤مب وم٢مٟمف، قمٜمده سمّمحتف يِمٕمر صٜمٞمٕمف سمؾ، يْمٕمٗمف ومل داود أيب ـمريؼ ُمـش 461

 ضمقاز ُمـ يٕم٤مروف ُم٤م وسملم سمٞمٜمف ووومؼ دًٓمتف ضمٝم٦م ُمـ سمف يتٕمٚمؼ سمامش 468/  4» قمٜمف

! ىمٍم ىمد وًمٙمٜمف، ىمٍم ٤موُم ًمْمٕمٗمف وٕمٞمػ يم٤من وًمق، قمٜمده اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم

 أهؾ إقمالم»يمت٤مسمف ذم شمٜمٌف ىمد آسم٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ احلؼ سمِمٛمس اًمِمٝمػم اًمٓمٞم٥م أب٤م ورأج٧م

 وهذا»: وم٘م٤مل احلدي٨م ذم أظمرى ًمٕمٚم٦مش 11 ص»شاًمٗمجر ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم، اًمٕمٍم

 قمـ أبٞمف قمـ ـم٤مووس سمـ اهلل قمٌد قمـ وهمػممه٤م واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف سمام ُمٕم٤مرض

 اًمِمٛمس ـمٚمقع يتحرى أن ط اهلل رؾمقل هنك ٟمامإ، قمٛمر وهؿ: ىم٤مًم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م

 اًمٜمٌل أنش إؾمح٤مق اسمـ طمدي٨م ذم يٕمٜمل» ذيمقان رواي٦م ذم يمالُمف ُمٗم٤مد وم٢مٟمام، وهمروهب٤م

 يتٕمٚمؼ اًمٜمٝمل أن ـم٤مووس رواي٦م ذم يمالُمٝم٤م وُمٗم٤مد، اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ هنك ط

 ُمٕم٤مرو٦م وهذه: ىمٚم٧م. شواًمٕمٍم اًمٗمجر صالة يرومع ٓ، وهمروهب٤م اًمِمٛمس سمٓمٚمقع

 . وٕمػ قمغم وٕمٗم٤م احلدي٨م شمزيد مم٤م وهل، اًم٤ًمسم٘متلم اعمٕم٤مروتلم إمم شمْم٤مف أظمرى

 ش.314-311/ 4»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 البقت يف الػجر ركعتل صالة السـة

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م[ اًمٌٞم٧م ذم اًمٗمجر ريمٕمتل صالة]: ]قال اإلمام[

، اعمًجد ذم اًمٗمجر ومٞمّمكم خيرج صمؿ، سمٞمتف ذم اًمريمٕمتلم يّمكم يم٤من ط وم٢مٟمف، واًم٘مقًمٞم٦م

 اعمرء صالة أومْمؾ»: ط ىمقًمف ُمٜمٝم٤م ُمٕمرووم٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم أُمتف ذًمؽ ذم ورهم٥م

 .يمثػم وُمثٚمف. شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم

 ش17/1/799»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الػجر ركعتل إال الػجر ضؾقع بعد صالة ال

 .صحٞمح.شاًمٗمجر ريمٕمتك إٓ صالة ومال اًمٗمجر ـمٚمع إذا»: طمدي٨م»

 رضمالً  راى أنف: اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ صحٞمح دسمًٜم اًمٌٞمٝم٘مك روى: «فائدة»
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: وم٘م٤مل ،ومٜمٝم٤مه ،واًمًجقد اًمريمقع ومٞمٝم٤م يٙمثر، ريمٕمتلم ُمـ أيمثر اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد يّمغم

 .اًمًٜم٦م ظمالف قمغم يٕمذسمؽ وًمٙمـ ،ٓ: ىم٤مل!  اًمّمالة؟ قمغم اهلل يٕمذسمٜمك! حمٛمد أب٤م ي٤م

 غمقم ىمقى ؾمالح وهق، شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد أضمقسم٦م سمدائع ُمـ وهذا

 قمغم يٜمٙمرون صمؿ، وصالة ذيمر أهن٤م سم٤مؾمؿ اًمٌدع ُمـ يمثػماً  يًتحًٜمقن اًمذيـ اعمٌتدقم٦م

 رم وهؿ! ! واًمّمالة اًمذيمر يٜمٙمرون سم٠مهنؿ ويتٝمٛمقهنؿ، قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ إٟمٙم٤مر اًمًٜم٦م أهؾ

 .ذًمؽ وٟمحق واًمّمالة اًمذيمر رم ًمٚمًٜم٦م ظمالومٝمؿ يٜمٙمرون إٟمام احل٘مٞم٘م٦م

 ش[778» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 االصػرار قبؾ العن بعد تنيالركع شـقة

، ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم يم٤من أنف: أبٞمف قمـ اعمٜمتنم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ

 ؾم٠مخ٧م وًمٙمٜمل، صم٘م٦م ًمٙم٤من يّمٚمٞمٝمام ُمنوىم٤م رأج٧م أين إٓ أصٚمٝمام مل ًمق: وم٘م٤مل ًمف؟ وم٘مٞمؾ

 .شاًمٕمٍم سمٕمد وريمٕمتلم، اًمٗمجر ىمٌؾ ريمٕمتلم يدع ٓ يم٤من»: وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م؟

 يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد هذا: ]قال اإلمام[

 اًمِمٕمث٤مء وأبق ُمقؾمك أيب سمـ سمردة أبق ُمٜمٝمؿ، اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم ه٤مشملم يّمٚمقن

، قمٜمٝمؿ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد رواه، وائؾ وأبق يزيد اسمـ وإؾمقد ُمٞمٛمقن سمـ وقمٛمرو

 ومٝمق، يّمٚمٞمٝمام ُمـ قمٛمر ضب وأُم٤م. آٟمٗم٤م شم٘مدم يمام وُمنوق اعمٜمتنم سمـ حمٛمد وُمٜمٝمؿ

 احل٤مومظ ذيمرمه٤م روايت٤من سمذًمؽ يِمٕمر يمام، اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م اضمتٝم٤مداشمف ُمـ

 ش734 - 731/  4» شاًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ذم إطمدامه٤م: ش61/  4» شاًمٗمتح» ذم

 .ش443/  4» اهلٞمثٛمل وطمًٜمفش 461/  1» واًمٓمؼماينش 111/  7» شأمحد ُمًٜمد»و

 - 18 / 4» شاًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اينواًمٓمؼم، أجْم٤مش 114/  7» أمحد قمٜمد وإظمرى

 .شسمؽمىمٞمٛمل - 8878» شإوؾمط» و، ش19

ئٞمؾ رواي٦م ُمـ وهل، قمْمدمه٤م ُمـ شمِمد صم٤مًمث٦م رواي٦م قمغم وىمٗم٧م وىمد  قمـ إها

 يم٤من يمٞمػ ط اهلل رؾمقل صالة قمـ قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل أبٞمف قمـ ذيح اسمـ اعم٘مدام

 صمؿ اًمٕمٍم يّمكم صمؿ، ريمٕمتلم سمٕمده٤م يّمكم صمؿ اهلجػم يّمكم يم٤من»[ : ىم٤مًم٧م] يّمكم؟
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: وم٘م٤مًم٧م قمٜمٝمام؟ ويٜمٝمك قمٚمٞمٝمام ييب[ قمٛمر] يم٤من وم٘مد: وم٘مٚم٧م. ريمٕمتلم سمٕمده٤م يّمكم

 ىمقُمؽ وًمٙمـ، يّمٚمٞمٝمام[ يم٤من] ط اهلل رؾمقل أن قمٚمؿ وىمد، يّمٚمٞمٝمام قمٛمر يم٤من ىمد

 ويّمٚمقن، واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ُم٤م يّمٚمقن صمؿ، اًمٔمٝمر يّمٚمقن، ـمٖم٤مم ىمقم اًمديـ أهؾ

 أبق أظمرضمف. شأطمًـ وىمد، قمٛمر وميهبؿ، ٖمربواعم اًمٕمٍم سملم ُم٤م يّمٚمقن صمؿ اًمٕمٍم

 ؿم٤مهد وهق، صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م .ش1/  134 ق» شُمًٜمده» ذم اًمناج اًمٕم٤ٌمس

 قمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر هنل أن سيح ٟمص وهق، آٟمٗم٤م إًمٞمٝمام اعمِم٤مر ًمألثريـ ىمقي

 اًمّمالة ذم آؾمتٛمرار ظمِمٞم٦م هق وإٟمام، اًمٙمثػمون يتقهؿ يمام ًمذاهتام ًمٞمس اًمريمٕمتلم

 هق اًمقىم٧م وهذا، اًمِمٛمس اصٗمرار وهق اًمٙمراه٦م وىم٧م إمم شم٠مظمػممه٤م أو، سمٕمدمه٤م

 حت٧م سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام أطم٤مدي٨م ذم صح اًمذي اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ سم٤مًمٜمٝمل اعمراد

 سمٕمد اًمريمٕمتلم أن ؾمٌؼ مم٤م ويتٚمخص .ش317 و 411» سمرىمؿ اعمت٘مدُملم احلديثلم

 قمٚمٞمٝم٤م قمٛمر ضب وأن، اًمِمٛمس اصٗمرار ىمٌؾ ُمٕمٝم٤م اًمٕمٍم صٚمٞم٧م إذا ؾمٜم٦م اًمٕمٍم

 أم رأؾمٝمؿ وقمغم، آظمرون وظم٤مًمٗمف، اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمٚمٞمف واوم٘مف ُمٜمف اضمتٝم٤مد هق إٟمام

، اًمًٜم٦م إمم اًمرضمقع ومقضم٥م، ُمقاوم٘مقن اًمٗمري٘ملم ُمـ وًمٙمؾ، قمٜمٝم٤م اهلل ريض اعم١مُمٜملم

 اعمخّمص اًمٕمٛمقم إٓ يٕم٤مروف دًمٞمؾ دون، اعم١مُمٜملم أم سمرواي٦م صحٞمح٦م صم٤مسمت٦م وهل

 قمٛمر اسمـ ُمذه٥م هق هذا أن ويٌدو. آٟمٗم٤م امأرىم٤مُمٝم إمم اعمِم٤مر وأنس قمكم سمحدي٨م

 ٓ، يّمٚمقن أصح٤ميب رأج٧م يمام أصكم»: ىم٤مل قمٜمفش 189» اًمٌخ٤مري روى وم٘مد، أجْم٤م

 .شهمروهب٤م وٓ اًمِمٛمس ـمٚمقع حتروا ٓ أن همػم، ؿم٤مء ُم٤م هن٤مر وٓ سمٚمٞمؾ يّمكم أطمدا أهنك

ش 733/  4» قمٜمف اًمرزاق قمٌد روى وم٘مد، أجْم٤م إنّم٤مري أجقب أيب ُمذه٥م وهذا

 ىمٌؾ يّمكم يم٤من إنّم٤مري أجقب أب٤م أن: أبٞمف قمـ ـم٤مووس اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد

 وم٘مٞمؾ، ريمٕمٝمام شمقذم ومٚمام، شمريمٝمام قمٛمر اؾمتخٚمػ ومٚمام، اًمٕمٍم سمٕمد ريمٕمتلم قمٛمر ظمالوم٦م

 أيب ويم٤من: ـم٤مووس اسمـ ىم٤مل. قمٚمٞمٝمام اًمٜم٤مس ييب يم٤من قمٛمر إن: وم٘م٤مل هذا؟ ُم٤م: ًمف

 اًمٌدع وإُم٤مشم٦م اًمًٜمـ إطمٞم٤مء قمغم احلريّملم اًمًٜم٦م أهؾ ٟمذيمر أن يٜمٌٖمل وهٜم٤م. يدقمٝمام ٓ

 ُمـ»: ط ًم٘مقًمف، اعمنموع وىمتٝم٤م ذم اًمٕمٍم صٚمقا  يمٚمام اًمريمٕمتلم ه٤مشملم يّمٚمقا  أن

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. ش..طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ

 ش.1117-1114/ 6/4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 العن بعد الصالة جقاز

 وم٘م٤مم، اًمٕمٍم صغم ط اهلل رؾمقل أن: ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ

ه، يّمكم ضمؾر  يٙمـ مل أنف اًمٙمت٤مب أهؾ هٚمؽ وم٢مٟمام، اضمٚمس: ًمف وم٘م٤مل، قمٛمر ومرآ

 .شاخلٓم٤مب اسمـ أطمًـ»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل. ومّمؾ ًمّمالهتؿ

 ًمق ٕنف، اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ضمقاز وهل، ه٤مُم٦م وم٤مئدة احلدي٨م ذم: ]قال اإلمام[

 قمـ صم٧ٌم ح٤م ُمٓم٤مسمؼ وهق، فم٤مهر هق يمام أجْم٤م اًمرضمؾ قمغم ذًمؽ ٕنٙمر، ضم٤مئز همػم يم٤من

 ُمـ ًمٞمس ذًمؽ أن قمغم ويدل، ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم يم٤من أنف ط اًمٜمٌل

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: ىم٤مل أنف ط قمٜمف صح وُم٤م، ط ظمّمقصٞم٤مشمف

. سمذًمؽ ُم٘مٞمدة صح٧م ٕطم٤مدي٨م، ُمّمٗمرة اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل شاًمِمٛمس

 و 411» دي٨ماحل حت٧م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم ُمع سمٕمْمٝم٤م ختري٩م ؾمٌؼ وىمد

 .ش317

 ش111/ 1/ 6» اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 العن بعد التطقع جقاز

 - اهلل رؾمقل أن: - ط - اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ رسم٤مح سمـ اهلل قمٌد قمـ

ه[ سمٕمده٤م] يّمكم رضمؾ وم٘م٤مم اًمٕمٍم صغم - ط [ سمثقسمف أو سمردائف وم٠مظمذ] قمٛمر ومرآ

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومّمؾ ًمّمالهتؿ يٙمـ مل أنف اًمٙمت٤مب أهؾ أهٚمؽ وم٢مٟمام اضمٚمس ًمف وم٘م٤مل

ـَ »: ط ـُ ش صدق: رواي٦م وذم» أطمً  .شاخلٓم٤مِب  اسم

 : [احلدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 قمغم اًمرضمؾ قمٛمر صمؿ - ط - اًمٜمٌل إلىمرار: اًمٕمٍم صالة سمٕمد اًمتٓمقع ضمقاز

 ومدل، ذًمؽ قمغم - ط - اًمٜمٌل وصّقسمف اًمٗمّمؾ شمرك قمٚمٞمف أنٙمر أنف ُمع سمٕمده٤م اًمّمالة

 ُمـ اجلقاز قمغم يدل ُم٤م ضم٤مء وىمد، اًمقصؾ وند اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ضمقاز قمغم ذًمؽ

 يدع ٓ يم٤من - ط - اًمٜمٌل أن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ - ط - ومٕمٚمف
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-4/188» شاإلرواء» ذم خمرج وهق، وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه. اًمٕمٍم سمٕمد ريمٕمتلم

 مج٤مقم٦م قمـ سمف اًمٕمٛمؾ صم٧ٌم وىمد .هذا قم٘م٥م آظمر ـمريؼ وي٠ميت، قمٜمٝم٤م ـمرق ُمـش 189

 اإلىمرار هبذا آؾمتدٓل يّمح يمٞمػ: ىمٞمؾ وم٢من .ي٠ميت يمام قمٜمٝمؿ هللا ريض اًمًٚمػ ُمـ

: واجلقاب اًمٕمٍم؟ سمٕمد اًمريمٕمتلم يّمكم ُمـ ييب يم٤من أنف قمٜمف صح وىمد، قمٛمر ُمـ

 اًمزُمـ ُمع اًمٜم٤مس يتقؾمع أن وظمِمٞم٦م، اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ يم٤من إٟمام قمٚمٞمٝمام ضسَمفُ  أن

 اًمّمالة قمـ اًمٜم٤مهٞم٦م ٤مدي٨مسم٤مٕطم اعمراد وهق، قمٜمف اعمٜمٝمل آصٗمرار وىم٧م ذم ومٞمّمٚمقمه٤م

 ىمٌؾ صالهتام جيقز ٓ ٕنف وًمٞمس، سمٕمده احلدي٨م ذم ؾمٞم٠ميت يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  هنٞم٤مً  اًمٕمٍم سمٕمد

 قمـ ضم٤مء وىمد، ُم٤ٌمذة اًمٕمٍم سمٕمد صالشمف اًمرضمؾ قمغم يٜمٙمر مل وًمذًمؽ، آصٗمرار

 قمٌد روى: ششمٜمٌٞمف»: ش4/61» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل، هذا ي١ميمد ُم٤م ٟمٗمًف قمٛمر

 قمٛمر ضب ؾم٥ٌم[ اجلٝمٜمل] ظم٤مًمد سمـ زيد طمدي٨م ُمـ[ 734-4/731] اًمرزاق

 سمٕمد ريمع ظمٚمٞمٗم٦م وهق رآه قمٛمر أن: ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ.. .وم٘م٤مل، ذًمؽ قمغم اًمٜم٤مس

 أن أظمِمك أين ًمقٓ! زيد ي٤م: قمٛمر وم٘م٤مل»: وومٞمف، احلدي٨م ومذيمر، وميسمف اًمٕمٍم

 ىير يم٤من قمٛمر ومٚمٕمؾ .شومٞمٝمام أضب مل اًمٚمٞمؾ طمتك اًمّمالة إمم ؾُمٚمَّامً  اًمٜم٤مس يتخذمه٤م

 يقاومؼ وهذا، اًمِمٛمس همروب قمٜمد اًمّمالة إي٘م٤مع ظمِمٞم٦م هق إٟمام اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أن

 قمـ سُمٙمػم سمـ حيٞمك روى وىمد .وهمػمه اعمٜمذر اسمـ قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه وُم٤م اح٤ميض قمٛمر اسمـ ىمقل

 وضمقاب، ظم٤مًمد سمـ زيد رواي٦م ٟمحق اًمداري متٞمؿ قمـ قمروة قمـ إؾمقد أيب قمـ اًمٚمٞم٨م

، اعمٖمرب إمم اًمٕمٍم سملم ُم٤م يّمٚمقن ىمقم سمٕمديمؿ ي٠ميت أن أظم٤مف وًمٙمٜمل»: وومٞمف، ًمف قمٛمر

 أجْم٤مً  وهذا. شومٞمٝم٤م يّمغم أن! - ط - اهلل رؾمقل هنك اًمتل سم٤مًم٤ًمقم٦م يٛمروا طمتك

: ىم٤مل قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـش 1/181» اًمٓمح٤موي رواه ُم٤م وُمثٚمف: ىمٚم٧م .شىمٚمٜم٤مه ح٤م يدل

 ٘م٤ملوم، قمٚمٞمف وم٘مدُم٧م، ًمف طم٤مضم٦م ذم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إمم سمريداً  رسمٞمٕم٦م سمـ ؾمٚمامن سمٕمثٜمل

 إمم يٕمٜمل: ىمٚم٧م .همػمه٤م إمم شمؽميمقه٤م أن قمٚمٞمٙمؿ أظم٤مف وم٢مين: اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا  ٓ: زم

 أن ىمٌؾ ُمـ ذيمرشمف ُم٤م شم١ميمد أصم٤مر ومٝمذه .صحٞمح وإؾمٜم٤مده، اعمحرم آصٗمرار وىم٧م

 ُمٜمف اشم٤ٌمقم٤مً  ًمٚمرضمؾ إىمراره سمف يٕم٤مرض أن يٜمٌٖمل ومال، ًمٚمذريٕم٦م ؾمّداً  ُمٜمف اضمتٝم٤مد هنٞمف

 ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمٕم٤مرو٦م قمـ ومْمالً ، اًمٕمٍم سمٕمد صالشمف قمغم ط ًمٚمٜمٌل

 اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: ط  ىمقًمف ذم سم٤مًمٕمٛمقم ُمٕم٤مروتٝم٤م أو، اًمريمٕمتلم  ط صالشمف
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498 

 وي٠ميت شم٘مدم يمام احل٤مومظ صححف اًمذي قمكم سمحدي٨م خُيصُّ  وم٢مٟمف: شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك

 .هٜم٤م قمام سم٤مظمتّم٤مرش 4179» سمرىمؿ خترجيف شم٘مدم اًمؽممج٦م وطمدي٨م .اًمت٤مزم احلدي٨م ذم

، وي١ميده٤م اًمرزاق قمٌد ًمرواي٦م يِمٝمد ُم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م صحٞمح ُمـ ضمدتو صمؿ

 .ش3789» سمرىمؿ ي٠ميت ُم٤م ذم ومخرضمتف

 ش.146-147/ 7/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 البعدية العن شـة

 إٓ اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ هنك»: ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ

 .شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس

 : [ىم٤مل صمؿ ِمٛمساًم اصٗمرار ىمٌؾ اًمّمالة: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 همروب إمم ممتد قمٜمٝمام اًمٜمٝمل ذم ُم٣م وُم٤م، واطمد طمدي٨م وهذا»: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 يم٤من وإن، حمٗمقظ يمالمه٤م: ىمٚم٧م. شحمٗمقفم٤م يٙمقن أن أوزم ومٝمق، قمدد طمدي٨م اًمِمٛمس

 عمجرد اًم٘مقي احلدي٨م رد، اًمٕمٚمؿ أهؾ أصقل ُمـ ًمٞمس وًمٙمـ، أىمقى اًمٕمدد رواه ُم٤م

 هذا وم٢من، هٜم٤م يمذًمؽ وهق! سمٞمٜمٝمام اجلٛمع نإُمٙم٤م ُمع ُمٜمف أىمقى هق ح٤م فم٤مهرة خم٤مًمٗم٦م

 سمٕمد صالة وٓ»: ط يم٘مقًمف اًمٌٞمٝم٘مل إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل ًمألطم٤مدي٨م ُم٘مٞمد احلدي٨م

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم

 اهلل رمحف طمزم اسمـ أؿم٤مر هذا وإمم، قمٜمف اهلل ريض قمكم طمدي٨م ي٘مٞمده، ُمٓمٚمؼ ومٝمذا

 قمـ روي وىمد»: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ. ششمريمٝم٤م جيقز ٓ قمدل زي٤مدة وهذه»: اعمت٘مدم سم٘مقًمف

 ذم واًمْمٞم٤مء هق ؾم٤مق صمؿ. شيقاوم٘مف ُم٤م وروي. هذا خي٤مًمػ ُم٤م قمٜمف اهلل ريض قمكم

 سمـ قم٤مصؿ قمـ إؾمح٤مق أبق أظمؼمين: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 181/  1» شاعمخت٤مرة»

 يمؾ دسمر ذم ريمٕمتلم يّمكم ط اهلل رؾمقل يم٤من»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ وٛمرة

، إـمالىم٤م إول احلدي٨م خي٤مًمػ ٓ وهذا: ىمٚم٧م. شواًمٕمٍم جراًمٗم إٓ، ُمٙمتقسم٦م صالة

 إول واحلدي٨م، اًمٕمٍم صالة سمٕمد ريمٕمتلم صغم ط اًمٜمٌل يٙمقن أن يٜمٗمل إٟمام ٕنف

 اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ضمقاز قمغم يدل أنف ومٞمف ُم٤م وهم٤مي٦م، هبذا يٕم٤مرض طمتك ذًمؽ يث٧ٌم ٓ
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 ضمقازه أث٧ٌم ُم٤م يمؾ ط اًمٜمٌل يٗمٕمؾ أن يٚمزم وًمٞمس، اًمِمٛمس اصٗمرار ىمٌؾ ُم٤م إمم

 أن قمٜمٝمام اهلل ريض وقم٤مئِم٦م ؾمٚمٛم٦م أم قمـ صم٧ٌم ىمد ٟمٕمؿ. فم٤مهر هق يمام اًمنمقمل سم٤مًمدًمٞمؾ

 إٟمف: قم٤مئِم٦م وىم٤مًم٧م، اًمٕمٍم صالة سمٕمد اًمٌٕمدي٦م اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م ريمٕمتلم صغم ط اًمٜمٌل

، ؾمٝمؾ سمٞمٜمٝمام واجلٛمع، اًمث٤مين قمكم طمدي٨م يٕم٤مرض ومٝمذا، ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م داوم ط

 قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م أن وئمٝمر، يٕمٚمؿ مل ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ، قمٚمؿ سمام طمدث ومٙمؾ

 ط صالشمف قمٜمف صم٧ٌم وم٘مد، احلدي٨م هذا ذم ٟمٗم٤مه ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ُمـ سمٕمد ومٞمام قمٚمؿ

 ُمـ ؾم٤مق صمؿ ش...أظمؼمٟم٤م ومٗمٞمام يقاوم٘مف اًمذي وأُم٤م»: اًمٌٞمٝم٘مل ىمقل وذًمؽ اًمٕمٍم سمٕمد

 قمٜمف اهلل ريض قمكم ُمع يمٜم٤م»: ىم٤مل وٛمرة سمـ قم٤مصؿ قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ

 ومٗمل. شريمٕمتلم ومّمغم، أنٔمر وأن٤م ومًٓم٤مـمف دظمؾ صمؿ ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٜم٤م ومّمغم ؾمٗمر ذم

 اسمـ وروى. اجلقاز ُمـ إول طمديثف قمٚمٞمف دل سمام قمٛمؾ قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م أن هذا

 قمٜمد إٓ اًمّمالة قمـ يٜمف مل»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل ُم١مذن سمالل قمـش 7/  3» طمزم

 اهلل ريض قمكم حلدي٨م ىمقي ؿم٤مهد وهق، صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م. شاًمِمٛمس همروب

 مج٤مقم٦م قمـ سمٛمنموقمٞمتٝمام اًم٘مقل طمزم اسمـ روى وم٘مد، اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمت٤من وأُم٤م. قمٜمٝمؿ

 وًمق اًمّمالة ضمقاز ُمـ احلدي٨م قمٚمٞمف دل وُم٤م. إًمٞمف ومٚمػمضمع ؿم٤مء ومٛمـ، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 هذه ذم قمٚمٞمف آقمتامد يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمِمٛمس اصٗمرار وىمٌؾ اًمٕمٍم صالة سمٕمد ٟمٗمال

 قمٛمر ٓسمـ شمٌٕم٤م طمزم اسمـ إًمٞمف ذه٥م اًمذي وهق، ومٞمٝم٤م ٕىمقالا يمثرت اًمتل اعم٠ًمخ٦م

 يم٤مٟم٧م إذا، اًمٙمثرة شمٖمره ممـ شمٙمـ ومال، وهمػمه اًمٕمراىمل احل٤مومظ ذيمره يمام قمٜمف اهلل ريض

: سمٚمٗمظ قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ أظمرى ـمري٘م٤م ًمٚمحدي٨م وضمدت صمؿ. اًمًٜم٦م ظمالف قمغم

/  1» أمحد إلُم٤مما أظمرضمف .شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس شمّمٚمقا  أن إٓ، اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا  ٓ»

 قمـ قم٤مصؿ قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ ؾمٗمٞم٤من أظمؼمٟم٤م: يقؾمػ سمـ إؾمح٤مق طمدصمٜم٤م: ش131

 رضم٤مًمف، ضمٞمد ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م: ومذيمره: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهلل ريض قمكم

 يمام. صدوق وهق اًمًٚمقزم وٛمرة اسمـ وهق قم٤مصؿ همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ

 ُمـ وهل ٓؾمٞمام، ىمقة قمغم ىمقة احلدي٨م يٕمٓمل مم٤م اًمٓمريؼ ومٝمذه: ىمٚم٧م. شاًمت٘مري٥م» ذم

، اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم ٓ يم٤من ط اًمٜمٌل أن أجْم٤م قمكم قمـ روى اًمذي قم٤مصؿ ـمريؼ

 صمؿ، شم٘مدم سمام ذًمؽ قمـ وأضمٌٜم٤م، احلدي٨م إقمالل اًمرواي٦م هذه أضمؾ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل وم٤مدقمك
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 وم٤محلٛمد. أجْم٤م قم٤مصؿ ـمريؼ ُمـ احلدي٨م قمغم وىمٗمٜم٤م طملم اجلقاب صح٦م ُمـ شم٠ميمدٟم٤م

  .شمقومٞم٘مف قمغم هلل

 ش.391 -387/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

ا كان إكّم العن بعد لؾركعتني عؿر إكؽار  لؾذريعة شدًّ

: ط  اهلل رؾمقًمف صالة قمـ قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل أبٞمف قمـ ذيح سمـ اعم٘مدام قمـ

 يّمكمِّ  صمؿ، ريمٕمَتلمِ  سمٕمَده٤م يّمكمِّ  صمؿّ ، اهلَِجػمَ  يّمكمِّ  يم٤من»: وم٘م٤مًم٧م يّمكم؟ يم٤من يمٞمػ

 .شريمٕمَتلمِ  ه٤مسمٕمدَ  يّمكمِّ  صمؿ، اًمٕمٍْمَ 

 اهلل ريض قمٛمر يم٤من: وم٘م٤مًم٧م! قمٜمٝمام؟ ويٜمٝمك، قمٚمٞمٝمام ييب قمٛمر يم٤من وم٘مد: ىمٚم٧م

 اًمٞمٛمـ أهؾ ىمقُمؽ وًمٙمـ، يّمٚمٞمٝمام يم٤من  ط  اهلل رؾمقًمف أن قمٚمؿ وىمد، يّمٚمٞمٝمام قمٜمف

 صمؿ، اًمٕمٍم ويّمٚمقن، واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ُم٤م يّمٚمقن صمؿ، اًمٔمٝمر يّمٚمقن، ـَمَٖم٤مم ىمقم

 .أطمًـ وىمد، قمٛمر يهبؿوم، واعمٖمرب اًمٕمٍم سملم ُم٤م يّمٚمقن

 وهل، شاًم٤ٌمري ومتح» ذم احل٤مومظ يذيمره٤م مل قمزيزة وم٤مئدة اعمقىمقف قم٤مئِم٦م ىمقل وذم

 ُمـ وإٟمام، ًمنمقمٞمتٝمام إٟمٙم٤مراً  اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ يٜمف مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن

 .اًمِمٛمس همروب قمٜمد وهق، اًمتحريؿ وىم٧م ذم يّمٚمقه٤م أن وظمِمٞم٦م، اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب

 ش.1748-1747/ 7/4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 لؾذريعة شًدا كان إكّم العن بعد الركعتني عـ عؿر َّنل

 سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ يٜمف مل قمٛمر أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ صح: اإلُم٤مم ىم٤مل

ا وإٟمام، ًمنمقمٞمتٝمام إٟمٙم٤مًرا اًمٕمٍم  ذم ومٞمّمٚمقه٤م اًمٜم٤مس يتت٤مسمع أن وظمِمٞم٦م، ًمٚمذريٕم٦م ؾمد 

 .قمٜمٝم٤م قمزيز صحٞمح طمدي٨م ذم وذًمؽ، اًمِمٛمس همروب قمٜمد اعمحرم اًمقىم٧م

 ش71ص» اًمٔمٛمآن ُمقارد وٕمٞمػ
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 الشؿس تصػر مل ما العن بعد الصالة جقاز

 اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر صالة سمٕمد صالة ٓ»: ُمرومققم٤مً  ؾمٕمٞمد أبك طمدي٨م»

 .صحٞمح .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ

 لماًمّمحٞمح رم هريرة وأبك اهلل قمٌد واسمٜمف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اًم٤ٌمب ورم

، همروهب٤م وٓ اًمِمٛمس ـمٚمقع سمّمالشمٙمؿ حتروا ٓ»: قمٛمر اسمـ طمدي٨م وًمٗمظ وهمػممه٤م

 .شؿمٞمٓم٤من ىمرٟمك سملم شمٓمٚمع وم٢مهن٤م

 شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ»: ؾمٕمٞمد أبك طمدي٨م رم ىمقًمف: تـبقف

 طمٞمٜمئذ وم٤مًمّمالة ٟم٘مٞم٦م سمٞمْم٤مء يم٤مٟم٧م إذا وأُم٤م، ُمّمٗمرة اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا سمام خمّمص

 اًمّمالة قمـ هنك»: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  قمٜمف اهلل رى قمغم طمدي٨م ؾسمدًمٞم اًمٜمٝمك ُمـ ُمًتثٜم٤مة

 .شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس إٓ اًمٕمٍم سمٕمد

 [«471» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 إحقاؤها يـبغل مـسقة شـة: العن بعد ركعتني صالة

 وم٘مٞمؾ، ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم يم٤من أنف: أبٞمف قمـ اعمٜمتنم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ

 ؾم٠مخ٧م وًمٙمٜمل، صم٘م٦م ًمٙم٤من: يّمٚمٞمٝمام ُمنوىم٤مً  رأج٧م أين إٓ امأصٚمٝم مل ًمق: وم٘م٤مل ًمف؟

 .شسمٕمداًمٕمٍِم  وريمٕمتلمِ ، اًمٗمجرِ  ىمٌؾ ريمٕمتلمِ  يدعُ  ٓ يم٤من»: وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م؟

 : [ىم٤مل صمؿ، شإطمٞم٤مؤه٤م يٜمٌٖمل ُمٜمًٞم٦م صالة»: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 وقمدم سمؾ، اًمريمٕمتلم ه٤مشملم قمـ اًمٜمٝمل: اًمٗم٘مف يمت٥م ذم اًمِم٤مئع اخلٓم٠م ومٛمـ: ىمٚم٧م

 قمغم يداوم يم٤من يمام قمٚمٞمٝمام  ط  ُمداوُمتف صمٌقت ُمع اًمرواشم٥م اًمًٜمـ زُمرة ذم ذيمرمه٤م

 يمٞمػ،  ط ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ أهنام قمغم وٓ، ٟمًخٝمام قمغم دًمٞمؾ وٓ، اًمٗمجر ريمٕمتل

 وُمـ -قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اعم١مُمٜملم أم وهل-قمٚمٞمٝمام حي٤مومظ هبام اًمٜم٤مس وأقمرف

 اًمٜم٤مهٞم٦م اًمٜمّمقص نأ ذًمؽ إمم يْم٤مف .شم٘مدم يمام واًمًٚمػ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ واوم٘مٝم٤م

 سم٢مسم٤مطم٦م اًمٍمحي٦م إظمرى سم٤مٕطم٤مدي٨م ُم٘مٞمدة اًمٕمٍمهل سمٕمد اًمّمالة قمـ سمٕمٛمقُمٝم٤م
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 ٓ»: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  قمٜمف اهلل ريض قمكم طمدي٨م وُمٜمٝم٤م، اًمِمٛمس اصٗمرار ىمٌؾ اًمّمالة

 ُمـ ضم٤مء صحٞمح طمدي٨م وهق .شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس شمّمٚمقا  أن إٓ: اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا 

 ه٤مشملم ذقمٞم٦م إمم ذه٥م وىمد .ش317و 411» سمرىمؿ خترجيف ؾمٌؼ وىمد، ـمريؼ ُمـ أيمثر

 ذم ؿمٞمؼ واؾمع سمح٨م ذم اعمخ٤مًمٗملم قمغم واًمرد شاعمحغم» ذم طمزم سمـ حمٛمد أبق اًمريمٕمتلم

  .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف: اًمراسمع وأول اًمث٤مًم٨م اجلزء آظمر

 ش.148-147/ 7/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 العن بعد التـػؾ

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: ط اًمٜمٌل ىمقل ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ: الشقخ

 صالة ٓ»: ي٘مقل سم٠منف قم٤مئِم٦م طمدي٨م إول احلدي٨م ُمٕمٜمك ُيِْمٌِف اًمذي ومٝمذاش اًمِمٛمس

 .اإلؿمٙم٤مل هق هذا واوح؟ش..اًمٕمٍم سمٕمد

سمف  اعمُتٌَّٕملم ٟمحـ سمٜم٤م شمتٕمٚمؼ ٕهن٤م: إقمؿ وهل إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م: اًمٜم٤مطمٞمتلم ُمـ: ضمقا

 إومم ٤مًمٜم٤مطمٞم٦موم ،ظمّمقصٞمتف وًمف، سمف شمتٕمٚمؼ إظمرى اًمٜم٤مطمٞم٦م، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل

 ُمـ شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: طمدي٨م أن: ضمقاهب٤م إهؿ وهل

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اجلقاب هذا ُمٗمٝمقم، اعمخّمقص اًمٕم٤مم

 .آظمر ُمٙم٤من ذم ختّمٞمص وًمف، قم٤مم احلدي٨م هذا: يٕمٜمل: مداخؾة

ُّمف: الشقخ : ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م وُمثٚمف قمٜمف اهلل ريض قمكم طمدي٨م ُُمـَخّمِّ

 ش.ٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ـقم هنك»

ص آؾمتثٜم٤مء ومٝمذا   اًمقىم٧م يمؾ يِمٛمؾ إول احلدي٨م، إول احلدي٨م خُيَّمِّ

 اًمقىم٧م وإٟمام، اًمقىم٧م يمؾ ُمش، ٓ: ًمؽ ي٘مقل اًمث٤مين احلدي٨م، اًمٕمٍم صالة يكم اًمذي

 .ًمٚمٖمروب وشمْمٞمػ، سم٤مٓصٗمرار اًمِمٛمس ومٞمف شمٌدأ اًمذي

 اعمٗمٞمد ُمـ ًمٙمـ، اإلؿمٙم٤مل ومٞمٜمتٝمل أنس وقمـ قمكم قمـ احلدي٨م هذا قمروم٧م وإذا 

 ..اًمث٤مين اجلقاب ٟمذيمر أن



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ 

 

 

313 

 ىم٤مل هق: ٟم٘مقل، اعمخّمص احلدي٨م هبذا قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م أنف ٟمٗمؽمض: اًمث٤مين واجلقاب

 ُمثالً  شمزوج، ظمّمقصٞم٤مت ًمف، يٗمٕمؾ أن ًمف هق ًمٙمـ شاًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: ُٕمتف

 أُمًؽ»: ًمف ىم٤مل وأؾمٚمؿ ٟم٤ًمء عشمً وقمٜمده رضمؾ ضم٤مءه ح٤م سمٞمٜمام، وأيمثر اًمٜم٤ًمء ُمـ سمتًع

 ظمّمقصٞم٦م هذه، ٓ ذاك؟ وسملم هذا سملم هذا ظمالف ذم شؾم٤مئرهـ وـمٚمؼ، ُمٜمٝمـ أرسمٕم٤مً 

 .اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل

 ي٠ميت هذا ًمٙمـ، ًمف ظمّمقصٞم٦م هذه شمٙمقن اًمٕمٍم سمٕمد صغم اًمرؾمقل يمقن: إذاً  

 .شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ»: قمكم سمحدي٨م قمٚمؿ همػم قمغم يمٜم٤م إذا ومٞمام ُمتك؟

 قمـ قمكم احلدي٨م روى أم، ًمٕمكم رأي احلدي٨م: قمكم حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم: شمال

 واًمًالم؟ اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سمٕمد اًمّمالة قمـ ط اهلل رؾمقل هنك ىم٤مل قمكم طمدي٨م: ىمٚم٧م أن٤م: الشقخ

 .ُمرومقع طمدي٨م ومٝمق. شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ»، اًمٕمٍم

 ش 11: 11: 31/  174/  واًمٜمقر اهلدى»

 نالع بعد التـػؾ

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: الشقخ

 أن وأؿمٝمد ًمف ه٤مدي ومال ُيْْمٚمِؾ وُمـ، ًمف ُُمِْمؾَّ  ومال اهلل هيده ُمـ، أقمامًمٜم٤م ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  آل] ♂ُُم

٤َم َي٤م▬ [114: قمٛمران ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأهيُّ  ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  َزْوضَمَٝم٤م ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ ا َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي ّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  ٤َم َي٤م▬ [1: اًمٜم٤ًمء] ♂َرىمِٞم ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  ♂ؾَمِديًدا ىَمْق

َ  ُيٓمِعِ  ـْ َوُمَ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح ▬ [71: إطمزاب]  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 .[71: إطمزاب] ♂قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ 
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 ..سمٕمد أُم٤م

، حمدصم٤مهت٤م إُمقر وذ، ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م ويمؾ

 إوىم٤مت ـُم وىم٧م ذم اًمٕمٍم صالة سمٕمد أتٞمٜم٤ميمؿ وىمد، اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ ًمٕمؾ

 وُمع ذًمؽ ُمع أنٜمل ٓطمٔمتؿ أنٙمؿ سمد وٓ، ومٞمٝم٤م اًمّمالة يمراه٦م اًمنمع ذم اعمٕمرووم٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض  .ريمٕمتلم صٚمقا  أن سمٕمد إٓ جيٚمًقا  مل، ُمٕمٜم٤م اًم٘م٤مدُملم إظمقا

 آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت اًمذي اًمنمقمل احلٙمؿ يٕمٚمؿ ممـ احل٤مضيـ سمٕمض يت٤ًمءل وم٘مد 

 اًمتل اًمّمالة هذه طم٤مل ومام ومٞمت٤ًمءل، اًمٕمٍم صالة سمٕمد اًمّمالة يمراه٦م: وهق أٓ

 اإلظمقان؟ ه١مٓء صاله٤م

سمٜم٤م   يم٤من عمـ يٜمٌٖمل ُم٤م ظمػم ُمـ إن: وصم٤مٟمٞم٤مً ، أوًٓ  اًمٜمّمٞمح٦م واًمديـ ذًمؽ قمغم وضمقا

ٌَٞمِّٜمف أن اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده  سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن اًمذي اًمٕمٚمؿ هق إٟمام، يٙمتٛمف وأَّٓ  ًمٚمٜم٤مس ُي

 قمٚمؿ اًمقاىمع ذم وهق جٝمقلاعم اًمٕمٚمؿ هذا ومٌٞم٤من، اعمجٝمقل اًمٕمٚمؿ طمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م

 أن اًمٕمٚمؿ ـمالب قمغم أو اًمٕم٤ممل قمغم يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمٕمٚمؿ هذا ُمثؾ، اًمًٜم٦م ذم ُمٕمروف

ٌَٞمِّٜمقه ض يٙمثر ؿمٞمئ٤مً  اًمٌمء هبذا اًمٕمٚمؿ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م، يٙمتٛمقه وٓ ًمٚمٜم٤مس ُي  شَمَٕمرُّ

 ذم ًجداعم ًمدظمقًمف يتٕمرض أن سمد ٓ اعمًٚمؿ أن: أقمٜمل، ؾمٚم٤ٌمً  إُم٤م إجي٤مسم٤مً  إُم٤م عمثٚمف اًمٜم٤مس

 دظمؾ ُم٤م إذا يٕمرومف أن ُمـ ُمًٚمؿ ٕيِّ  همٜمك ٓ أُمر ومٝمذا، اعمٙمروه اًمقىم٧م هذا ُمثؾ

 ًمٚم٘م٤مقمدة اشم٤ٌمقم٤مً  أججٚمس واضمٌف؟ هق ومام، اًمقىم٧م يمٝمذا اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اعمًجد

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ذم اًمث٤مسمت٦م وهل، اًمٕم٤مُم٦م

 يمؾ قمغم جي٥م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هل هذه، اًم٘م٤مقمدة هذه ُمـ ُمًتثٜمٞم٤مت هٜم٤مك أم شاًمِمٛمس

 ذم اًمّمالة يمراه٦م: أي، إـمالىمٝم٤م قمغم ًمٞم٧ًم اًم٘م٤مقمدة هذه أن يٕمرف أن ُُمَٙمّٚمػ ُمًٚمؿ

 .اًم٘مٞمقد ُمـ سمٙمثػم ُم٘مٞمدة هل وإٟمام، ُمٓمٚم٘م٦م ًمٞم٧ًم، اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت

 ذم أن ومٜمحـ، سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام وم٘مٝمٞم٤مً  درؾم٤مً  قمٚمٞمٙمؿ ُأخ٘مل أن أن أريد وٓ

 رأجتٛمقه٤م اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م ًمٙمؿ َأْذيُمر أن ُمـ سمد ٓ وًمٙمـ، ًمّمٞم٤مما ؿمٝمر
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، اعمًجد سمتحٞم٦م اًمٕمٚمامء قمٜمد شُمْٕمَرف اًمتل اًمّمالة إن: وم٠مىمقل، اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة وهل

 اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ»: اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ ُمـ اعمًتثٜمٞم٤مت مجٚم٦م ُمـ اًمّمالة هذه

 أن ُمٜم٤مؾم٦ٌم ٓ: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ويمام، يمثػمة تُمًتثٜمٞم٤م هٜم٤مك - ش..اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك

 ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ: اعمًجد حتٞم٦م -اعمًتثٜمٞم٤مت شمٚمؽ ُمـ وإٟمام، إطمّم٤مئٝم٤م أو ًمٌٞم٤مهن٤م

 .شريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ىم٤مل

 صالة ٓ»: اصمٜم٤من قمٛمقُم٤من شمٕم٤مرض أنف طمٞم٨م، ضمداً  دىمٞمؼ وم٘مٝمل شمٗمّمٞمؾ ـمٌٕم٤مً  هٜم٤م 

، قم٤مم ٟمص أجْم٤مً  ومٝمق شاعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: وىمقًمف، قم٤مم ٟمص ومٝمق شاًمٕمٍم سمٕمد

م اًمٕم٤مُملم وم٠مي  أظمر؟ قمغم ُيَ٘مدَّ

 إٓ، أجْم٤مً  ومٞمف ًمٚمخقض أن ضورة وٓ، اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء إمم حيت٤مج اًمٌح٨م

 شمٗمّمٞمؾ ُمٜم٤م يٓمٚم٥م أن احل٤مضيـ ٕطمد وسمدا اًمقىم٧م ذم وسم٤مرك وضمؾ قمز اهلل ُمد إن

 سمِمٝمر شمتٕمٚمؼ اًمتل إطمٙم٤مم قمـ اإلضم٤مسم٦م ُمـ ٟمتٗمرغ أن سمٕمد ًمذًمؽ ُمًتٕمد وم٠من٤م، ذًمؽ

 .اًمّمٞم٤مم

 هذا ذم ومٞمف ٟمحـ سمام شمتٕمٚمؼ، ضمداً  ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمخ٦م ذيمر ُمـ أجْم٤مً  زم سمد ٓ وًمٙمٜمل

 شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ، اًمقىم٧م

 : اصمٜملم طمديثلم ذم ُُمَ٘مٞمَّداً  ضم٤مء وم٘مد إـمالىمف قمغم ًمٞمس اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا

 ُمـ: أظمر و -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم طمدي٨م ُمـ: مه٤مأطمد

 شم٘مٞمٞمداً  ط اًمٜمٌل قمـ ُرِوي ُمٜمٝمام يمؾ -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م

 قمكم: ىم٤مل أي ش..: ىم٤مًمقا ، اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: اًمٕم٤مم ًمٚمحدي٨م

 قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»: زماًمت٤م سم٤مًم٘مٞمد احلدي٨م روي٤م، قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض وأنس

 .شَٟمِ٘مٞم٦َّم ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة

 ذم شُمَّمٚمَّـك اًمتحٞم٦م إن: ىمٚمٜم٤م اًم٤ًمسمؼ إُمر ذم.. اًم٤ًمسمؼ إُمر ُمـ أوؾمع أُمر هذا: إذاً ً

٤م، اًمِمٛمس اصٗمرار قمٜمد ذًمؽ يم٤من وًمق: أي، اًمٙمراه٦م وىم٧م  شمّمٗمر مل أن واًمقىم٧م َأُمَّ

 سمٕمد أجْم٤مً  يتٓمقع أن اعمًٚمؿ أراد ًمق: إذاً ، ٟم٘مٞم٦م سمٞمْم٤مء ٤مشمروهن يمام هل سمؾ، اًمِمٛمس
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 وهبذا، هذا قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ، ذًمؽ ومٚمف سمٕمد شَمّْمَٗمرّ  مل اًمِمٛمس أن دام ُم٤م اًمٕمٍم صالة

 اًمّمالة سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعمتٕمٚم٘م٦م هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُأهْنل ذيمرت ُم٤م قمغم اًمدًمٞمؾ هق اًمذي احلدي٨م

 ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ وذاك، اًمٕمٍم سمٕمد

 دظمؾ ُم٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م

 .شريمٕمتلم سمٞمتف ذم صغم إّٓ  يقُم٤مً  اًمٕمٍم صالة سمٕمد ط اهلل رؾمقل

 سمٞم٧م إمم ودظمؾ اعمًجد ذم اًمٕمٍم صغم إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن سيح ٟمص ومٝمذا 

 .ريمٕمتلم صغم قم٤مئِم٦م

، قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمغم اـمَّٚمٕمقا  يم٤مٟمقا  اًمذيـ ًمًٚمػا سمٕمض قمٛمؾ ضمرى هذا وقمغم

 .قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد أظمتٝم٤م اسمـ ُمٜمٝمؿ

 ش 11: 11: 17/  694/  واًمٜمقر اهلدى»

 العن بعد التـػؾ

 اعمًتح٦ٌم اًمًٜم٦م ُمـ، اًمٕمٍم صالة أن يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هٜم٤مك: الشقخ

: احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم، ريمٕمتلم اًمٕمٍم صالة سمٕمد يّمكم أن

دٟم٤م طمٞمٜمام احل٤مضيـ سمٕمض قمغم أؿمٙمؾ: وًمذًمؽ ة ُمـ أيمثر َأيمَّ  مجٕمقا  إذا اعمًٚمٛملم أن َُمرَّ

 ٕن: اًمٔمٝمر سمٕمد اًمتل اًمًٜم٦م سمّمالة اًمٗمريْمتلم سملم ومّمؾ ومال، اًمٕمٍم وسملم اًمٔمٝمر سملم

 ٕمدسم ريمٕمتلم يّمكم أن ؿم٤مء وم٢من اًمٕمٍم صالة ُمـ اٟمتٝمقا  إذا ًمٙمـ، اجلٛمع يٜم٤مذم هذا

، ذًمؽ ومٚمف اًمٕمٍم سمٕمد يّمٚمٞمٝمام ط اهلل رؾمقل يم٤من اًمٚمتلم اًمريمٕمتلم اًمٕمٍم صالة

 .ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد

 وم٘مط اًمٞمقم ًمٞمس، اعمّمٚملم مج٤مهػم قمٜمٝم٤م همٗمؾ طمٞم٨م احل٘مٞم٘م٦م هذه شُمْٕمَٚمؿ أن ومٞمج٥م 

 .سم٘مرون اًمٞمقم وىمٌؾ سمؾ

 صغم ُم٤م»: ىم٤مًم٧م، ط اهلل رؾمقل قمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء

 .شريمٕمتلم وصغم إٓ، سمٞمتل دظمؾ صمؿ يقُم٤مً  اًمٕمٍم ط اهلل رؾمقل
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 سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ ؿُمِٖمؾ اًمرؾمقل أن يم٤من اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ؾم٥ٌم أن صحٞمح

 اًمريمٕمتلم ه٤مشملم قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وافم٥م ًمٙمـ، اًمٕمٍم سمٕمد ومّمالمه٤م اًمٔمٝمر

 قمـ ُمٜمٝمٞمقن وٟمحـ، إُمر واٟمتٝمك صاله٤م واطمدة ُمرة وم٘مط ًمٞم٧ًم، ؾمٜم٦م ومّم٤مرت

 ؿُمِٖمؾ أنف هق اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم إي٤ممه٤م صالشمف ؾم٥ٌم يم٤من وإٟمام، ٓ ريمٕمتلماًم ه٤مشملم

امه٤م، اًمٔمٝمر سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ  قمغم اؾمتٛمر صمؿ، اًمٕمٍم سمٕمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠مدَّ

 .اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ

 اًمٙمثػمون قمٜمٝم٤م همٗمؾ ـم٤مح٤م أظمرى طم٘مٞم٘م٦مً  ٟمتذيمر أن أجْم٤مً  يٜمٌٖمل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

ح اًمتل ٨مإطم٤مدي أن: وهل أجْم٤مً   شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ سم٠منف شُمٍَمِّ

، ُم٤ٌمذة اًمٕمٍم صالة سمٕمد وًمٞمس آْصِٗمَرار وىم٧م هق اًمٜمٝمل هبذا اعم٘مّمقد، اًمِمٛمس

 قمٜمده٤م وصغم إٓ اًمٕمٍم سمٕمد قم٤مئِم٦م سمٞم٧م دظمؾ ُم٤م ط اًمٜمٌل أن آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ وم٘مد

 .ريمٕمتلم

 إٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وم٤مؾمٛمٕمقا  ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م إمم وسم٤مإلو٤موم٦م

 .شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن

 إمم سمٕمدُ  متؾ مل، ُمرشمٗمٕم٦م سمٞمْم٤مء اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا اًمّمالة ينمع: وطمٞمٜمئذٍ  

 .اًمٖمروب

 سمٕمدُم٤م يٛمتد اًمذي اًمقىم٧م هق ًمٞمس، اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل وم٤مًمقىم٧م

، ُمٜمف إظمػم اًم٘مًؿ هق وإٟمام، ٓ اًمِمٛمس همروب إمم اًمٕمٍم ومريْم٦م اإلٟم٤ًمن يّمكم

 ذم ًمٚمً٘مقط وهتٞمئٝم٤م ًمقهن٤م وسم٤مصٗمرار طمرارهت٤م سمْمٕمػ اًمِمٛمس شمٌدأ اًمذي اًمقىم٧م وهق

 .ًمٚمٖمروب أي، إومؼ

 ُيَ٘مٞمِّد شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ، اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: احلدي٨م ومٝمذا

 .شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: سم٤مإلـمالق اعمٕمرووم٦م إطم٤مدي٨م

 ٓ»: إول احلدي٨م ىمٌٞمؾ ُمـ أي، اًمٕم٤مم حلدي٨ما هبذا ُٟمَ٘مٞمِّد أن اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف مت٤مُم٤مً  ُمثٚمف شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة
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 .شاًمِمٛمس همروب ىمٌؾ اًمّمالة شَمَتَحروا ٓ»

 . اصٗمراره٤م: أي، اًمِمٛمس همروب أجش؟ قمٜمد اًمّمالة شمت٘مّمدوا ٓ ششمتحروا ٓ»

 شمتٗمؼ وهٙمذا. اإلٟم٤ًمن يتحرى أن زجيق ذًمؽ ىمٌؾ أنف: احلدي٨م هذا وُمٗمٝمقم

 يّمكم أن ًمإلٟم٤ًمن أن: أظمػماً  قمٜمدٟم٤م وجيتٛمع سمٕمض ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 سملم»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف، أرسمٕم٤مً  أو ريمٕمتلم ىمٌٚمٝم٤م يّمكم يمام اًمٕمٍم صالة سمٕمد ريمٕمتلم

 .شؾمٜم٦م اًمٜم٤مس يتخذه٤م أن يمراهٞم٦م ؿم٤مء عمـ: اًمث٤مًمث٦م ذم ىم٤ملش. ؿم٤مء عمـ» صالة أذاٟملم يمؾ

 .شأرسمٕم٤مً  اًمٕمٍم ىمٌؾ صغم اُمرءا اهلل رطمؿ»: اًمًالم قمٚمٞمف وًم٘مقًمف

 إىمؾ قمغم أو ريمٕم٤مت أرسمع اًمٕمٍم ىمٌؾ يّمكم أن ًمٚمٛمّمكم -سم٤مظمتّم٤مر إذاً - أنف يمام

 اًمِمٛمس شمٌدأ أن إمم أيمثر أو ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم أن ًمف ومٙمذًمؽ، ريمٕمتلم

 .اًمّمالة حترم ومحٞمٜمذاك، سم٤مٓصٗمرار

 .ًمف اًمتٜمٌف يٜمٌٖمل ُم٤م هذا

 يمذا؟ اًمٕمِم٤مء سمٕمد اعمٖمرب ريمٕمتلم... .: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ًمّمالة ريمٕمتلم يّمكم أجْم٤مً  سم٤مجلٛمع، اًمٕمِم٤مء سمٕمد اعمٖمرب سمٕمد، اعمٖمرب: مداخؾة

 أجْم٤ًم؟ اًمٕمِم٤مء سمٕمد وريمٕمتلم اعمٖمرب

 ىمٚمٜم٤م؟ وأجش: الشقخ

 قم٤مئِم٦م حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ريمٕمتلم ٟمّمكم أن ٟمٗمٝمؿ هؾ يٕمٜمل، ٟمٗمًف اًم١ًمال: مداخؾة

 اًمٌٞم٧م؟ ذم شمّمٚمٞمٝم٤م أنؽ ذط طمؼ يٕمٜمل، اعمًجد ذم ًمٞمس اًمٌٞم٧م ذم

، إومْمٚمٞم٦م ـمري٘م٦م قمغم اًمٌٞم٧م ذم شمّمغم يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ، أظمل ي٤م ذط هق ُم٤م: الشقخ

 .صاله٤م إذا

 .ُم٤م أنف قم٤مئِم٦م طمدي٨م: مداخؾة
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 صالة أومْمؾ»: ىم٤مل اًمرؾمقل إن: أىمقل أن٤م. ضم٤مز اعمًجد ذم صاله٤م إذا: الشقخ

 ُم٤م اًمٙمالم هذا ومٌٕمد، ضم٤مز اعمًجد ذم اًمًٜمـ صغم إذا ًمٙمـ شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء

 .يمالم ذم

 ش 11: 19: 13/ 441/ واًمٜمقر اهلدى» 

 خصقصقات مـ هق هؾ العن بعد الراتبة السـة قضاء

 ؟ط الـبل

شم٦ٌم اًمًٜم٦م ىمْم٤مء هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: مداخؾة  سمٕمد اًمرا

 اًمتقوٞمح أرضمق قم٤مم؟ هق أم مواًمًال اًمّمالة قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص هق هؾ اًمٕمٍم

 . ظمػم اهلل وضمزاك

 وإٟمام ط سم٤مًمٜمٌل ظم٤مًص٤م ًمٞمس اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اًمًٜم٦م ىمْم٤مء: اجلقاب: الشقخ

 ٟمز ُمـ»: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ىمد ٕنف: مجٞمٕمٝمؿ إُم٦م أومراد يِمٛمؾ طمٙمؿ هق

: صالة ٟمز ُمـ شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالة

 اًمّمالة ٟمز ُمـ: اًمًالم قمٚمٞمف ي٘مؾ مل ٕنف: واًمٜم٤مومٚم٦م اًمٗمريْم٦م شمِمٛمؾ هٜم٤م ةاًمّمال

: ىم٤مل وإٟمام اعمٗمروو٦م اًمّمالة: يٕمٜمل أنف ًمٚمذهـ ًمت٤ٌمدر ذًمؽ ىم٤مل ًمق ٕنف سم٤مًمتٕمريػ

 .شصالة ٟمز ُمـ»

 أيب طمدي٨م ُمـ اًمؽمُمذي يرويف آظمر سمحدي٨م اًمِم٤مُمؾ اًمٕم٤مم اعمٕمٜمك هذا وشم٠ميمد

 طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو اًمقشمر صالة ٟمز ُمـ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اخلدري ؾمٕمٞمد

 سملم يٗمرق ٓ ُمـ قمٜمد واضم٦ٌم وٓ ومريْم٦م ًمٞمس اًمقشمر صالة أن وُمٕمٚمقم شيذيمره٤م

 هلؿ دًمٞمؾ ومال اًمقشمر صالة سمقضمقب اًم٘مقل إمم ذهٌقا  وم٘مد احلٜمٞمٗم٦م أُم٤م، واجلقاز اًمٗمريْم٦م

 نأ: اًمِم٤مهد وإٟمام، ذًمؽ ذم اًمٙمالم شمٗمّمٞمؾ ُم٤مل أن وًمٞمس ىمقهلؿ سم٢مصم٤ٌمت يٜمٝمض

 شصالة ٟمز ُمـ»: إول احلدي٨م قمٛمقم ذم وأدظمٚمف سم٤مًمقشمر أخحؼ ىمد ط اًمٜمٌل

 ط اًمٜمٌل أن: سمدًمٞمؾ اًمًٜمـ آيمد اًمٗمجر وريمٕمتل هل ُم١ميمدة ؾمٜم٦م اًمقشمر أن واًمراضمح

 .ؾمٗمًرا  وٓ طمًيا  يدقمٝمام ٓ يم٤من
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 يم٤من هؾ وًمٙمـ اًمٗمريْم٦م شم٘م٣م يمام شم٘م٣م اًمًٜم٦م أن قمغم احلدي٨م هذا دًمٜم٤م: وم٢مًذا

 طمتك ُمٙمروه وىم٧م ذم هل٤م ىمْم٤مء وم٤مشمتف يم٤مٟم٧م اًمتل ًمٚمًٜم٦م اًمٕمٍم سمٕمد ط اًمٜمٌل ىمْم٤مء

 صالشمف شمٙمـ مل أُمتف؟ يمؾ يِمٛمؾ أم سمف ظم٤مص هق هؾ: ومٜم٘مقل اًم١ًمال ذاك ٟمت٤ًمءل

 .اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

، اًمٕمٍم صالة سمٕمد اعمٙمروه اًمقىم٧م شمٗمّمٞمؾ ًمتٕمٚمٛمقا  ىمٚمٞماًل  اًمقىمقف يٜمٌٖمل وهٜم٤م

 شمٌدأ اًمٕمٍم سمٕمد اًمٙمراه٦م وىم٧م أن ٝم٤مسم٢مـمالىم شمدل إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك ٕن ذًمؽ

: صحتف قمغم ُمتٗمؼ طمدي٨م وهق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ، اًمٕمٍم صالة سمٕمد

 ىمٞمس سمريم٥م ؿمٖمؾ طمٞمٜمام ط واًمٜمٌل شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ»

 ًمذهـ ومٞمت٤ٌمدر شاًمقومد ؿمٖمٚمٜمل»: ىم٤مل ذًمؽ قمـ ؾمئؾ ومٚمام اًمٕمٍم سمٕمد صاله٤م اًمًٜم٦م قمـ

: ىم٤مل احلدي٨م ٕن: اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم صاله٤م أنف ذهٜمف ذم قمٚمٞمف تٗمؼاعم احلدي٨م يم٤من ُمـ

 ضم٤مء وًمذًمؽ اًمٕمٍم سمٕمد صاله٤م إًذا ومٝمق شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»

 ٕن: أجًْم٤م ذيمره صدد ذم أن ًمًٜم٤م طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام وضمؾ قمز هلل وًمٙمـ، اًم١ًمال

 اهلل إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ ضمًدا و٤مق اًمقىم٧م

 ذم يمالم أٓ: أطمدث مم٤م وإٟمف» يِم٤مء ُم٤م ديٜمف ذم: أي شيِم٤مء ُم٤م هذا أُمره ذم حيدث

 .شاًمّمالة

 أنجاًم  ط اًمٜمٌل قمغم واًمقطمل اًمنمع يٜمزل يم٤من سمؾ ي٠ميت يم٤من وضمؾ قمز وم٤مهلل

 اهلل إن»: احلدي٨م هبذا طمرُمف صمؿ ُم٤ٌمطًم٤م اًمّمالة ذم اًمٙمالم يم٤من وم٘مد، ؿمتك وسمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت

: ط اًمٜمٌل ىم٤مل ىمد شاًمّمالة ذم يمالم ٓ أن أطمدث مم٤م وإن، يِم٤مء ُم٤م هأُمر ذم حيدث

 أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: أظمرى أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء وًمٙمـ شاًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»

 احلدي٨م قمغم احلدي٨م هبذا ومدظمؾ ش-ٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م أو- ٟم٘مٞمف سمٞمْم٤مء اًمِمٛمس شمٙمقن

 أُم٤م شاًمِمٛمس ٖمربشم طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: ُمٓمٚمً٘م٤م يم٤من احلدي٨م ختّمٞمص إول

 .شٟم٘مٞمف ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ»: وم٘م٤مل اًمث٤مين احلدي٨م هذا

، قمٜمف اهلل ريض أنس وقمـ قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ صح، صحٞمح احلدي٨م ومٝمذا

 يّمٚمٝم٤م ومٚمؿ اًمٕمٍم سمٕمد وم٤مشمتف اًمتل اًمًٜم٦م ط اًمٜمٌل صغم ومحٞمٜمام يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا
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 هذا دظمٚمف وىمد أُم٤م شاًمٕمٍم دسمٕم صالة ٓ»: طمدي٨م قمغم سمٜم٤مء شمٌٜمك اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم

 وم٤مشم٧م اًمتل اًمّمالة وىمٕم٧م ذاك ومحلم شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ»: آؾمتثٜم٤مء

 وىم٧م ذم صاله٤م، اًمٕمٍم سمٕمد صاله٤م طملم وم٤مشمتف اًمتل اًمًٜم٦م أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سمؾ اًمٕمٍم سمٕمد ىمْم٤مه٤م اًمتل اًمًٜم٦م شمٚمؽ يدع مل ط اًمٜمٌل ًمذًمؽ، ُمٙمروه همػم ُمنموع

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف ُم٤م دًمٞمؾسم قمٚمٞمٝم٤م وافم٥م

 أن سمٕمد: أي ريمٕمتلم صغم إٓ اًمٕمٍم سمٕمد يقًُم٤م سمٞمتل ط اًمٜمٌل دظمؾ ُم٤م: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م

، اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم صاله٤م أنف آٟمًٗم٤م ذيمرت سمام اًمًٜم٦م هذه يّمٚمقا  أن ومٞمف، اًمٕمٍم يّمكم

 . قمٚمٞمٝم٤م وافم٥م ٕنف: وأظمػًما 

 ش18: 11: 11/ب78: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 ادغرب قبؾ الركعتني مرشوعقة

 أصح٤مب ومٞمٌتدر، اعمٖمرب ًمّمالة ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم ي١مذن اعم١مذن يم٤من»

 اهلل رؾمقل خيرج طمتك اعمٖمرب ىمٌؾ اًمريمٕمتلم يّمٚمقن، اًمًقاري ط اهلل رؾمقل

 ُمـ يمثرة ُمـ صٚمٞم٧م ىمد اًمّمالة أن ومٞمح٥ًم اًمٖمري٥م ومٞمجلء، يّمٚمقن وهؿ ط

 .شيًػم ُم٦مواإلىم٤م إذان سملم ويم٤من يّمٚمٞمٝمام

 صالة ىمٌؾ اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م قمغم سيح ٟمص احلدي٨م هذا وذم: ]قال اإلمام[

 وي١ميده. ذًمؽ قمغم هلؿ ط اًمٜمٌل وإىمرار، قمٚمٞمٝمام اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ًمت٤ًمسمؼ، اعمٖمرب

 وأصح٤مب وإؾمح٤مق أمحد اإلُم٤مم ذه٥م اؾمتح٤ٌمهبام وإمم. ىمٌٚمف احلديثلم قمٛمقم

 ُم٤م ؾمقى ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر شمًتحؼ ًمدهيؿ طمج٦م ٓ وهمػمهؿ يم٤محلٜمٗمٞم٦م ظم٤مًمٗمٝمؿ وُمـ. احلدي٨م

 ىمٌؾ اًمريمٕمتلم قمـ قمٛمر اسمـ ؾمئؾ»: ىم٤مل ـم٤مووس قمـ ؿمٕمٞم٥م أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم روى

 أبق أظمرضمف. شيّمٚمٞمٝمام ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم أطمدا رأج٧م ُم٤م: وم٘م٤مل اعمٖمرب؟

/  4» شاًمٙمٜمك» ذم واًمدوٓيبش 777 - 776/  4» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمفش 414/  1» داود

 ذم ؿمٕم٦ٌم وهؿ يٕمٜمل. ؿمٕمٞم٥م هق: ي٘مقل ُمٕملم سمـ حيٞمك ؾمٛمٕم٧م»: داود أبق وىم٤مل، ش1

 ؿمٕم٦ٌم خم٤مًمٗم٦م يٙمقن أن إٓ، اعمذيمقر اًمتقهٞمؿ ذم طمجتف هق ُم٤م أدر ومل: ىمٚم٧م. شاؾمٛمف
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 وم٢من، شاًمتٝمذي٥م» ُمـ يًتٗم٤مد يمام ؿمٕمٞم٤ٌم ؾمامه وم٢مٟمف، همٜمٞم٦م أيب اسمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ ًمٞمحٞمك

 ذم ًمٚمٜم٤مفمر يتٌلم يمام ٦مهمٜمٞم أيب اسمـ ُمـ أطمٗمظ ؿمٕم٦ٌم وم٢من، ًمف يًٚمؿ أراه ومال، هذا هق يم٤من

/  389/  7» طم٤مشمؿ أيب اسمـ روى وىمد، اظمتالومٝمام قمٜمد ؿمٕم٦ٌم ىمقل وم٤مًم٘مقل، شمرمجتٞمٝمام

 ُمِمٝمقر قمٛمر اسمـ قمـ ـم٤مووس قمـ روى اًمذي ؿمٕمٞم٥م أبق»: ىم٤مل أنف ُمٕملم اسمـ قمـش 4

 ضم٤مزُم٤م يٙمـ مل ُمٕملم اسمـ أن يِمٕمر مم٤م، قمٜمف داود أبق ذيمر ُم٤م قمٜمف يذيمر ومٚمؿ. شسمٍمي

: اًمدوٓيب ىم٤مل سمؾ، داود أبق ذيمر ُم٤م قمٜمف يٜم٘مؾ مل إئٛم٦م ُمـ أطمدا أن وي١ميده، سمذًمؽ

 ؾمٛمع ؿمٕمٞم٥م أبق: ي٘مقل أيب ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل طمٜمٌؾ سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م»

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل وإن، ُمًتقر قمٜمدي وهق: ىمٚم٧م. شؿمٕم٦ٌم قمٜمف يروي ـم٤مووؾم٤م

 ذيمره يمام شاًمًامن ؿمٕمٞم٥م» ذم زرقم٦م أبق ىم٤مًمف إٟمام هذا وم٢من شسمف سم٠مس ٓ»: شاًمت٘مري٥م»

 صٜمٞمع يِمٕمر وسمذًمؽ، اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م همػم أنف وذه٥م، شاًمتٝمذي٥م» ذم ٟمٗمًف احل٤مومظ

 ومجٚم٦م. أقمٚمؿ واهلل. قمدًمف ىمد سمف يقصمؼ ممـ أطمدا أر ومل، سمٞمٜمٝمام ومرق وم٢مٟمف طم٤مشمؿ أيب اسمـ

 ذم احل٤مومظ أؿم٤مر وىمد، قمٛمر اسمـ قمـ إثر هذا ًمّمح٦م يٓمٛمئـ ٓ اًم٘مٚم٥م أن اًم٘مقل

 ىم٤مل يمام، ٟمٗمٞمف قمغم ُم٘مدُم٦م اعمثٌت٦م أنس ومرواي٦م صح وم٢من، ًمتْمٕمٞمٗمفش 86/  4» شاًمٗمتح»

 قمٛمر اسمـ ؾم٠مل رضمال أنش 47» روى ٟمٍم اسمـ أن وي١ميده، وهمػممه٤م احل٤مومظ صمؿ اًمٌٞمٝم٘مل

 ريمٕمتل قمغم حي٤مومٔمقن اًمذيـ ُمـ: ىم٤مل، اًمٙمقوم٦م أهؾ ُمـ: ىم٤مل أن٧م؟ ممـ: وم٘م٤مل

 يمٜم٤م: قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل اعمٖمرب؟ ىمٌؾ اًمريمٕمتلم قمغم حت٤مومٔمقن وأنتؿ: وم٘م٤مل!  اًمْمحك؟

 قمغم قمٛمر اسمـ ُمـ ٟمص ومٝمذا: ىمٚم٧م. شأذان يمؾ قمٜمد شمٗمتح اًمًامء أبقاب أن ٟمحدث

 هذا وًمٙمـ، قمٜمف اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م ذًمؽ أوم٤مده ُم٤م ظمالف قمغم اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م

 ومٚمؿ شاًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» يمت٤مب ذم قمٚمٞمف اًمٖم٤مًم٥م هق يمام إؾمٜم٤مده اعم٘مريزي طمذف ىمد اًمٜمص

 سمٕمض يرد أن اًمٓمرائػ ـوُم. اًمْمٕمػ أو اًمّمح٦م ُمـ سمٌمء قمٚمٞمف احلٙمؿ زم يتًـ

 ي٘مقل ومال، اعمٖمرب ىمٌؾ اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمٍمحي٦م اًمدٓٓت هلذه اعم٘مٚمديـ

 اسمـ سمحدي٨م قمٚمٞمف ويًتدل اجلٛمٕم٦م يقم اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م صالة ؾمٜمٞم٦م إمم يذه٥م صمؿ. سمذًمؽ

 قمغم أجْم٤م يدل ٟمٗمًف اًمدًمٞمؾ هذا أن ُمع، سمٕمٛمقُمٝم٤م يًتدل، ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل وقمٌد اًمزسمػم

 ىمد وم٤مٕومم، اعم٠ًمختلم سملم اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق وضمقد ُمع، اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م ُمـ ٟمٗم٤مه ُم٤م

 سمخالف، هب٤م اخل٤مص وسم٠مُمره، وإىمراره ط قمٝمده ذم هب٤م اًمٕمٛمؾ سمجري٤من شم٠مجدت
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 ومٝمؾ، يقُمئذ هل٤م ُمٙم٤من هٜم٤مك يٙمـ مل أنف صم٧ٌم سمؾ، ذًمؽ ُمـ سمٌمء شمت٠مجد مل وم٢مهن٤م إظمرى

 .ُمٕمتؼم؟ ُمـ

 ش.771-768/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م 

 ة الركعتني قبؾ صالة ادغربشـق

، ؾم٠مخ٧م أنس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمتٓمقع سمٕمد اًمٕمٍم: ىم٤مل، قمـ اعمخت٤مر سمـ ومٚمٗمؾ

ويمٜم٤م ٟمّمكم قمغم قمٝمد رؾمقل ، يم٤من قمٛمر ييب إجدي قمغم صالة سمٕمد اًمٕمٍم: وم٘م٤مل

أيم٤من رؾمقل : وم٘مٚم٧م ًمف، ىمٌؾ صالة اعمٖمرب، ريمٕمتلم سمٕمد همروب اًمِمٛمس طاهلل 

ٟم٤م: يّمٚمٞمٝمام ؟ ىم٤مل طاهلل   ومل يٜمٝمٜم٤م. رواه ُمًٚمؿ.، ومٚمؿ ي٠مُمرٟم٤م، ٟمّمٚمٞمٝمام يم٤من يرا

وٟمٗمل إُمر هبام ٓ يًتٚمزم اعمٜمدوسمٞم٦م يمام شمقهؿ ، ومٝمام ُمًتحٌت٤من: ىم٤مل إًم٤ٌمين

وهق ، ومتٌ٘مك ذم إصؾ، طومٝمل قم٤ٌمدة أىمره٤م رؾمقل اهلل ، ٕهن٤م صالة: اًمٌٕمض

يمام  سمؾ صم٧ٌم إُمر هبام قمغم اًمتخٞمػم، إٓ سمٜمٝمل وهق ُمٜمٗمل، اعمنموقمٞم٦م وآؾمتح٤ٌمب

 ومٝمق يٗمٞمد اعمٜمدوسمٞم٦م أجْم٤ًم.، شم٘مدم

 ش1/371ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»

 بني معقـة ركعات عذ احلض يف األحاديث مـ جاء ما كؾ

 يصح ال والعشاء ادغرب

 ريمٕم٦م قمنميـ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم صغم ُمـ»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي] 

 ُمـ ضم٤مء ُم٤م يمؾ أن واقمٚمؿ: [اإلُم٤مم ىم٤مل. ]ُمقوقع. شاجلٜم٦م ذم سمٞمت٤م ًمف اهلل سمٜمك

 أؿمد وسمٕمْمف يّمح ٓ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم ُمٕمٞمٜم٦م ريمٕم٤مت قمغم احلض ذم إطم٤مدي٨م

 شمٕمٞملم دون ط ومٕمٚمف ُمـ اًمقىم٧م هذا ذم اًمّمالة صح٧م وإٟمام، سمٕمض ُمـ وٕمٗم٤م

 .سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ واه قمٜمف روي ُم٤م ومٙمؾ ط ىمقًمف ُمـ وأُم٤م، قمدد

 ش.681/ 1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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دغرب بزعؿ أَّنا صالة عدم مرشوعقة صالة شت ركعات بعد ا

 األوابني

َٓ حي٤مومظ قمغم َصاَلة »: طىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل : قَمـ أيب ُهَرْيَرة َريِض اهلل قَمٜمُف ىَم٤مَل 

َّٓ أواب َحك إِ اسملِمَ »: . ىَم٤مَل شاًمْمُّ َوَّ ْٕ  .شَوِهل َصاَلة ا

وهق يمثػم اًمرضمقع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، مجع أواب: شإواسملم»: ىم٤مل إًم٤ٌمين

 سم٦م.سم٤مًمتق

وذم احلدي٨م رد قمغم اًمذيـ يًٛمقن اًم٧ًم ريمٕم٤مت اًمتل يّمٚمقهن٤م سمٕمد : ىمٚم٧م

وصالهت٤م سم٤مًمذات ، وم٢من هذه اًمتًٛمٞم٦م ٓ أصؾ هل٤مش صالة إواسملم»ومرض اعمٖمرب سمـ

 ش.1-6/1/1»يمام شم٘مدم ذم اًمٙمت٤مب أظمر ، همػم صم٤مسمت٦م

 ش1/311اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

 األحاديث أفراد أن قانب مع السػر قبؾ ركعتني صالة مرشوعقة

  ضعقػة الباب يف القاردة

 : [ىم٤مل صمؿ اًم٤ٌمب ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض اإلُم٤مم ذيمر]

 ذم أطم٤مدي٨م صمالصم٦م شمقومر ىمد أنف، ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا ختري٩م ُمـ شمٌلم: وم٤مئدة

 اًمّمالة؟ هذه ُمنموقمٞم٦م قمغم سمذًمؽ آؾمتدٓل يٛمٙمـ ومٝمؾ، اًمًٗمر قمٜمد اًمّمالة

، اًمنمقمٞم٦م إلصم٤ٌمت يٜمٝمض وطمده ُمٜمٝم٤م هريرة أيب ي٨مطمد وم٢من، ٟمٕمؿ: وم٤مجلقاب

 صح٦م ذًمؽ ُمـ يٚمزم ٓ وًمٙمـ، ُمٕمف اعمذيمقر اعمرؾمؾ احلدي٨م إًمٞمف اٟمْمؿ إذا ومٙمٞمػ

 سملم اعمقضمقدة ًمٚمٗمروق آٟمت٤ٌمه وم٠مرضمق، اًمّمالة هبذه أُمر احلدي٨م هذا وٓ، اعمرؾمؾ

 وهذا، قمٚمٞمف اضمتٛمٕم٧م سمام آؾمتِمٝم٤مد أو آطمتج٤مج صمؿ، وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م إذا إطم٤مدي٨م

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمدويش يم٤مًمِمٞمخ، ًمف يٜمتٌف ىمٚمام اًمذي احلدي٨م وم٘مف ُمـ

 ش.111/ 13/1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 السػر يف الســ صالة

 اًمًٜمـ ُمـ رء قمغم ط حم٤مومٔمتف ذم صحٞمح٤م طمديث٤م ٟمٕمٚمؿ وًمًٜم٤م: ]قال اإلمام[

 . أقمٚمؿ واهلل. واًمقشمر اًمٗمجر ؾمٜم٦م ؾمقى اًمًٗمر ذم اًمرواشم٥م

 ش.313/ 3»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الشؿس ضؾقع بعد والصالة الغداة صالة بعد اجلؾقس فضؾ

 ذم وم٘مٕمد، - اًمٖمداة: ىم٤مل أو - اًمٗمجر صغم ُمـ»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي] 

: ريمٕم٤مت أرسمع اًمْمحك يّمكم طمتك اهلل يذيمر، اًمدٟمٞم٤م أُمر ُمـ سمٌمء يٚمغ ومٚمؿ، ُم٘مٕمده

 وٕمٞمػش. ًمف ذٟم٥م ٓ: أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج

 سمٕمد واًمّمالة اًمٖمداة اًمّمالة سمٕمد اجلٚمقس أطم٤مدي٨م ذم واعمٕمروف: []قال اإلمام

 ُمٜمٙمر: إًمخش...ذٟمقسمف ُمـ ظمرج»: وم٘مقًمف، وقمٛمرة طمج٦م أضمر ًمف أن: اًمِمٛمس ـمٚمقع

 .أقمٚمؿ واهلل، قمٜمدي

 ش77/ 11/1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصؾقات يف اجلؿع بعد الســ

ق ويمٞمػ، اًمّمٚمقات ذم اجلٛمع سمٕمد اًمًٜمـ شمّمغمَّ  هؾ: مداخؾة  ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُٟمَٗمرِّ

 اًمدًمٞمؾ؟ طمٞم٨م

 اًمرؾمقل أن ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ، شمّمغم ٓ اعمجٛمققمتلم سملم اًمتل اًمًٜم٦م: الشقخ

 .اًمّمالشملم ُمـ اعمجٛمققمتلم سملم صغم أنف يٜم٘مؾ مل اًمًالم قمٚمٞمف

، اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ُمثالً : أي، إصؾ إمم يٕمقد إُمر إن: ي٘م٤مل أن ومُٞمٛمٙمـ ذًمؽ سمٕمد أُم٤م 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمِم٤مء ومًٜم٦م ،اًمًٜم٦م هذه إٓ أظمرى صقرة هٜم٤مك وًمٞمس

 ومٛمـ، سمٞمتف ذم اًمًٜمـ يّمكم يم٤من أنف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ُمٕمٝمقد هق ُم٤م اًمًالم



   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

 

316 

ٌَْٕمِدّي٦م هذه اًمًٜم٦م صغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل أن اعمٛمٙمـ  ومام، سمٞمتف ذم اًم

 سملم اًمًٜم٦م يٜمٗمل ُم٤م ُوضِمد يمام اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م هذه ذقمٞم٦م يٜمٗمل ُم٤م ًمديٜم٤م يقضمد مل دام

 سملم ُم٤م سمخالف، ومتّمغم وؾُمٜمِّٞمتٝم٤م ذقمٞمتٝم٤م وهل، أصٚمٝم٤م قمغم شمٌ٘مك ومٝمل، اًمٗمريْمتلم

 .اًمدًمٞمؾ هق وهذا، اجلقاب هق هذا، شمّمغم ومال اًمٗمريْمتلم

 زال وٓ، اًمّمالشملم سمٕمد شمّمغم اعمٖمرب يٙمقن أن أؾمت٤مذٟم٤م: ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق: مداخؾة

 اعمٖمرب؟ وىم٧م اًمقىم٧م

 إٟمف ي٘مقل اًمٚمِّـل هذا، ًمٚمٜمٔم٤مم وقَمْٙمس ىمْم٤مء ٕنف: دًمٞمؾ إمم حيت٤مج هذا، ٓ: الشقخ

 هق اعمٕمٝمقد همػم وإُمر، ُمٕمٝمقد همػم أُمر هذا، اًمٕمِم٤مء سمٕمد اًمٌٕمدي٦م اعمٖمرب ؾمٜم٦م يّمكم

، دًمٞمؾ إمم حيت٤مج ٓ هق واًم٘م٤مقمدة إصؾ قمغم اح٤مر إُمر أُم٤م، دًمٞمؾ إمم حيت٤مج اًمذي

 .اًمٕمٙمس قمغم ىمٞمؾ إذا إٓ

 ش 11: 17: 19/  131/ واًمٜمقر اهلدى»

 الســ ُتَصذ متك العشاء مع ادغرب مجع حال يف

 صالة ٟمجٛمع، اًمِمت٤مء ومّمؾ ذم يٕمٜمل، اًمِمت٤مء وىم٧م ذم: ي٘مقل ؾم١مال ذم: مداخؾة

 أومٞمدوٟم٤م، اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ٟمّمكم وُمتك، اعمٖمرب ؾمٜم٦م ُٟمَّمٚمِّـل ُمتك، اًمٕمِم٤مء ُمع اعمٖمرب

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ

، أصٚمَِٝم٤م قمغم شمٌ٘مك اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م، شُمَّمغمَّ  ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم اعمٖمرب ؾمٜم٦م: الشقخ

 اًمًٜم٦م هذه ًمٙمـ، أومْمؾ وذًمؽ اًمٌٞم٧م ذم ويّمٚمٞمٝم٤م، اعمًجد ذم اإلٟم٤ًمن يّمٚمٞمٝم٤م

 .اعمٖمرب صالة وسملم سمٞمٜمٝم٤م سم٤مجلٛمع شمً٘مط ٓ اًمٕمِم٤مء ًمّمالةِ  اًمٌٕمدي٦م

 اًمٜمٌل أن ُيٜمْ٘مؾ مل ٕنف: شمً٘مط ومٝمل، اعمٖمرب صالة وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمتل اًمًٜم٦م أُم٤م 

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمّمالشملم سملم يّمكم يم٤من جيٛمع يم٤من طمٞمٜمام، اًمًٗمر ذم وٓ احلي ذم ٓ ط

 .ٟمٕمؿ، اًمًٜمـ

 اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمٞمد شمّمغم هؾ: يٓمرطمقن اإلظمقة سمٕمض أؾمت٤مذ ي٤م ـمٞم٥م: مداخؾة



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾيمت٤م 
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 إصكم؟ اًمقىم٧م دظمقل هب٤م يٜمتٔمر أم، اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م

 ذم صاله٤م ؿم٤مء وإن، اًمٕمِم٤مء سمٕمد صاله٤م ؿم٤مء إن: ىمٚم٧ُم  يمام هذا، ٓ: الشقخ

ص احلٙمٞمؿ ٤مرعاًمِم دام ُم٤م ٕنف، اًمدار  أومم ومٛمـ، وىمتٝم٤م ىمٌؾ اًمٗمريْم٦م سمت٘مديؿ َرظمَّ

ص أن وأومم  .ٟمٕمؿ، اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ سمٕمده٤م سمام ُيَرظمَّ

 ش11: 13: 11/ 449/ واًمٜمقر اهلدى»

 رمضان يف الـافؾة

 ومريْم٦م؟ ؾمٌٕملم شَمْٕمدل واًمٗمريْم٦م، ومريْم٦م رُمْم٤من ذم يٕمدل اًمٜمٗمؾ هؾ: مداخؾة

 .قمرومٜم٤مه٤م تلاًم اًمًٜم٦م ذم ُُمْٓمَٚم٘م٤مً  هذا ُمـ رء ٓ: الشقخ

 اًمًٞمئ٤مت؟ ويمذًمؽ شُمَْم٤مقمػ قم٤مم سمِمٙمؾ احلًٜم٤مت وهؾ: مداخؾة

 ؾمقاء ُمٙم٦م ذم واعم٘مٞمؿ، سمٛمٙم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام إيراده يٙمثر أجْم٤مً  اًم١ًمال هذا: مداخؾة

 .شمتْم٤مقمػ واًمًٞمئ٤مت شُمُتَْم٤مقمػ احلًٜم٤مت هٜم٤مك هؾ.. ُمٙمٞم٤مً  يم٤من أو آوم٤مىمٞم٤مً  يم٤من

طم٦مً  اًمنمع ذم َٟمٌص  يقضمد ٓ: اجلقاب  ويمذًمؽ شمتْم٤مقمػ ٤متاحلًٜم أن ذم سا

 .. اًمزُم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م أو اعمٙم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمٔمراً  اًمًٞمئ٤مت

، رُمْم٤من ؿمٝمر هذا يمِمٝمرٟم٤م اًمزُم٤من ومْمٞمٚم٦م.. ُمثالً  واعمديٜم٦م يمٛمٙم٦م اعمٙم٤من ومْمٞمٚم٦م

 ي٘مقل اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  وًمٙمـ، شمتْم٤مقمػ اًمًٞمئ٤مت أو احلًٜم٤مت أن ذم سيح َٟمٌص  هٜم٤مك ًمٞمس

 إٟم٤ًمن ىم٤مل وم٢مذا، اضمتٝم٤مداً  وإٟمام ٟمّم٤مً  ًمٞمس: أي اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً .. شمتْم٤مقمػ إهن٤م: اًمٕمٚمامء سمٕمض

 ٓ وًمٙمـ، اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض ىمقل ٕنف: ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال شمتْم٤مقمػ احلًٜم٤مت إن: ُم٤م

 ..سمذًمؽ اجلزم جيقز

 ش 11: 16: 16/  694/  واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 17: 43/  694/  واًمٜمقر اهلدى» 



   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 القضقء شـة ركعتل

 ذم ٟمٕمٚمٞمؽ دف عأؾمٛم أين» ىم٤مل ط اًمٜمٌل سم٠من ذيمرت ُم٤م سمالل طمدي٨م: السائؾ

 ؟شاجلٜم٦م

 احلدي٨م؟ هذا قمغم اًم١ًمال: الشقخ

 ُم٤م» طمدي٨م ...ذًمؽ ًمٜم٤م يمت٥م إن هذا قمغم اًمٕمٛمؾ وٟمٕمت٤مد سمف ٟم٘متدي هؾ: السائؾ

 ؿم٤مء ُم٤م وصٚمٞم٧م شمقو٠مت إٓ أطمدصم٧م ُم٤م: ىم٤مل اجلٜم٦م ذم ٟمٕمٚمٞمؽ طمٗمٞمػ أؾمٛمع سم٤مزم

 ؟شاهلل

 ًمٞمس واحلدي٨م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل، سمف يٕمٛمؾ احلدي٨م: الشقخ

 ومًٛمٕم٧م اًم٤ٌمرطم٦م اجلٜم٦م دظمٚم٧م سمالل ي٤م» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمٗمٔمف، اًمٚمٗمظ هبذا

 أطمدصم٧م ُم٤م أنٜمل إٓ أقمٚمؿ ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل ذاك؟ ومٌؿ يدي سملم ٟمٕمٚمٞمؽ ظمِمخِم٦م

 هذا وُمـش ذاك هق: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل، ريمٕمتلم وصٚمٞم٧م وشمقو٠مت إٓ

 اًمقوقء هذا يتٌع أن يتقو٠م ُمًٚمؿ ؾًمٙم ومٞمًتح٥م اًمقوقء ريمٕمتل ؾمٜم٦م أظمذ احلدي٨م

 .سمف ُمٕمٛمقل حمٙمؿ طمدي٨م وهق، اًمقوقء ؾمٜم٦م سمريمٕمتلم

 .ش.: 36: 46/ 97/ واًمٜمقر اهلدى» 

 الســ قضاء

ـّ  هؾ: السمال ًَ شم٦ٌم، اًمٗم٤مئت٦م اًمرواشم٥م ىمْم٤مء ُي  همػمه٤م؟ أو اًمٔمٝمر يمرا

 .ومال وإٓ، شم٘م٣م اًمٗمريْم٦م ومقات قُمْذري سم٠مطمد وم٤مشم٧م إن: الشقخ

 .ٟمًٞمٝم٤م إذا: يٕمٜمل: السائؾ

 .قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو، ٟمًٞمٝم٤م إذا، ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش 11: 19: 17/ 311/ واًمٜمقر اهلدى»



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ 
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 الســ قضاء

 ؟ اًمقىم٧م ومقات سمٕمد اًمًٜم٦م صالة جيقز: مداخؾة

 شمٕمٛمد يم٤من إذا أُم٤م، ىمْم٤مؤه٤م ومٞمجقز، ُمٜمف ؾمٕمل دون وم٤مشمتف إذا اًمًٜم٦م: الشقخ

 .شُمْ٘م٣َم  ومال وىمتٝم٤م قمـ اإلظمراج

 .ثالً ُم، سمٕمذر ُمثالً  يمقٟمف يٕمٜمل: مداخؾة

، اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م صغم ُم٤م وهق، ىم٤مئٛم٦م واًمّمالة اعمًجد دظمؾ: ُمثالً ، ٟمٕمؿ: الشقخ

، اعمًجد ومدظمؾ، أصٚمٞمٝم٤م سمِّدي ُم٤م اًمًٜم٦م: ىم٤مل، قم٤مُمداً  شم٠مظمر هق ًمٙمـ، سمٕمد ومٞمّمٚمٞمٝم٤م

 .يّمٚمٞمٝم٤م ٓ، اًمًٜم٦م يّمكم أنف سم٤مًمف ذم َهؿّ  صمؿ، اًمٗمريْم٦م ومّمغم

 ش11: 31: 17/ 477/واًمٜمقر اهلدى» 





 

 

 ىالضح صالة كتاب





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب صالة اًمْمحك 
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 ادغرب ال الضحك صالة هل األوابني صالة

ـِ  ٤ٌَميِنِّ  اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  قَم ٞمْ ـَ  َزْيدَ  َأنَّ ، اًمِمَّ ـَ  ُيَّمٚمُّقنَ  ىَمْقًُم٤م َرَأى، َأْرىَمؿَ  سْم َحك ُِم : وَمَ٘م٤مَل ، اًمْمُّ

اَلةَ  َأنَّ  قَمٚمُِٛمقا  ًَمَ٘مدْ  َأَُم٤م ٤مقَم٦مِ  َهِذهِ  هَمػْمِ  ذِم  اًمّمَّ ًَّ   َرؾُمقَل  إِنَّ ، َأوْمَْمُؾ  اًم
ِ
: ىَم٤مَل ، ط اهلل

اسملِمَ  َصاَلةُ » َوَّ ْٕ  .شاًْمِٗمَّم٤مُل  شَمْرَُمُض  طِملمَ  ا

 طمر ؿمدة ُمـ اًمٗمّم٤مل أظمٗم٤مف حيؽمق طملم أي: اًمٗمّم٤مل شمرُمض: ]قال اإلمام[

 .اًمٜم٤مىم٦م وًمد وهق ومّمٞمؾ مجع واًمٗمّم٤مل، اًمرُمؾ

 شمًٛمٞم٦م وأُم٤م إواسملم سمّمالة ذقم٤م شمًٛمك اًمتل هل اًمْمحك صالة أن احلدي٨م ذم

 .قمٚمٛمل ذم ط قمٜمف اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م ذم فًم أصؾ ٓ ومٛمام سمذًمؽ اعمٖمرب صالة

 [114 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 صالة األوابني هل صالة الضحك

َٓ حي٤مومظ قمغم َصاَلة »: طىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل : قَمـ أيب ُهَرْيَرة َريِض اهلل قَمٜمُف ىَم٤مَل 

َّٓ أواب َحك إِ اسملِمَ »: . ىَم٤مَل شاًمْمُّ َوَّ ْٕ  .شَوِهل َصاَلة ا

وهق يمثػم اًمرضمقع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، مجع أواب: شإواسملم»: ىم٤مل إًم٤ٌمين

 سم٤مًمتقسم٦م.

وذم احلدي٨م رد قمغم اًمذيـ يًٛمقن اًم٧ًم ريمٕم٤مت اًمتل يّمٚمقهن٤م سمٕمد : ىمٚم٧م

وصالهت٤م سم٤مًمذات ، وم٢من هذه اًمتًٛمٞم٦م ٓ أصؾ هل٤مش صالة إواسملم»ومرض اعمٖمرب سمـ

 ش.1-6/1/1»يمام شم٘مدم ذم اًمٙمت٤مب أظمر ، همػم صم٤مسمت٦م

 ش1/311ًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥ما»



   يمت٤مب صالة اًمْمحك   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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 صالة فضؾ يف وردت التل الباضؾة األحاديث بعض ذكر

 عـفا تغـل الصحقحة األحاديث أن بقان مع الضحك

 يقم يم٤من وم٢مذا، اًمْمحك ًمف: ي٘م٤مل سم٤مسم٤م اجلٜم٦م رم إن: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 وم٤مدظمٚمقه سم٤مسمٙمؿ ذاه اًمْمحك؟ صالة قمغم يديٛمقنا يم٤مٟمق اًمذيـ أجـ: ُمٜم٤مد ٟم٤مدى اًم٘مٞم٤مُم٦م

 صغم ومٛمـ، اًمْمحك: ًمف ي٘م٤مل سم٤مسم٤م اجلٜم٦م رم إن».ضمدا وٕمٞمػ. شوضمؾ قمز اهلل سمرمح٦م

 ًمتًت٘مٌٚمف إهن٤م طمتك أُمف إمم اًمٗمّمٞمؾ حيـ يمام اًمْمحك صالة إًمٞمف طمٜم٧م اًمْمحك صالة

 .ُمقوقع. شاجلٜم٦م شمدظمٚمف طمتك

 صالة قمغم طم٤مومظ ُمـ إٓ ُمٜمف يدظمؾ ٓ اًمْمحك: ًمف ي٘م٤مل سم٤مسم٤م اجلٜم٦م رم إن»

 .ُمقوقع. شاًمْمحك

 هذه ُمثؾ قمـ شمٖمٜمل صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م اًمْمحك صالة ومْمؾ وذم: ]قال اإلمام[

 .اًم٤ٌمـمٚم٦م إطم٤مدي٨م

 ش.171-169/ 1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الضحك؟ صالة عذ ادداومة يستحب هؾ

 هق وُم٤م، اًمٕمدد ُمـ يِم٤مء ُم٤م قمغم ُيَّمٚمِّٞمٝم٤م أنف: ىمٞمؾ ًم٘مد، اًمْمحك صالة: السائؾ

 ٤م؟قمٚمٞمٝم ط داوم وهؾ، وأيمثره٤م أىمٚمٝم٤م

 ىمد أنف قمٜمف َصحَّ  ىمد ًمٙمٜمف، قمٚمٞمٝم٤م داوم أنف ط اًمٜمٌل قمـ ُيٜمَْ٘مؾ مل: الشقخ

 .صاله٤م

 قمٜمف َصحَّ  وًمٙمـ، قمٚمٞمٝم٤م داوم أنف ط اًمٜمٌل قمـ ُيٜمْ٘مؾ مل: ىمٚمٜم٤م يمام اًمْمحك صالة 

 صمامن ه٤مٟمئ أم سمٞم٧م ذم صغم ُمٙم٦م ومتح طمٞمٜمام، اًمٗمتح يقم ذم وسمخ٤مص٦م، أطمٞم٤مٟم٤مً  صاله٤م أنف

 .ريمٕم٤مت

٤م قمٚمٞمٝم٤م طَمضَّ  ًمٙمٜمف، اًمْمحك صالة صغم ط قلاًمرؾم أن: اخلالص٦م  ، سم٤مًمٖم٤مً  طَمْم 
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ف ُمـ ُيْٗمَٝمؿ سمحٞم٨م  اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ وُمـ، قمٚمٞمٝم٤م اعمداوُم٦م اؾمتح٤ٌمب قمٚمٞمٝم٤م طَمْمِّ

ش صدىم٦م يقم يمؾ ذم ؾُمالُمك يمؾ وقمغم، ؾُمالُمك وؾمتقن صمالصمامئ٦م اإلٟم٤ًمن ذم» واًمًالم

الُمك ًُ  اًمٞمد ومٗمل، سمدٟمف ُمـ ُمقـمـ يمؾ ذم ٤ًمناإلٟم سَمَدنُ  قمٚمٞمٝم٤م ُريم٥ِّم واًمتل اعمٗم٤مصؾ هل واًم

، يِم٤مء يمام رىمٌتف يٚمقي اإلٟم٤ًمن طمٞم٨م، اعمٗم٤مصؾ ُمـ قمديد ومٞمٝم٤م اًمرىم٦ٌم، قمديدة ُمٗم٤مصؾ

 قمٚمؿ َيِّمؾ ح٤م سمٌمء خُيْؼِم  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٝمق، اجلًد أقمْم٤مء ؾم٤مئر ىمٞمًقا : وهٙمذا

 ذم، اإلٟم٤ًمن ذم» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞم٘مقل، اًمًامء ظمؼم ُمـ ٕنف: سمٕمد اًمٞمقم إًمٞمف اًمٓم٥م

ش صدىم٦م يقم يمؾ ذم ؾمالُمك يمؾ وقمغم»، ُمٗمّمؾ أيش ؾمالُمك وؾمتقن صمالصمامئ٦م إٟم٤ًمن يمؾ

 وم٘م٤مل ؾمالُمك؟ وؾمتلم سمثالصمامئ٦م يقم يمؾ ذم يتّمدق أن يًتٓمٞمع وُمـ: اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا 

، صدىم٦م وشمٙمٌػمة، صدىم٦م وحتٛمٞمدة، صدىم٦م شمًٌٞمح٦م سمٙمؾ ًمٙمؿ إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 هذه ُمـ يمثػماً  اًمًالم قمٚمٞمف قَمدَّ  صمؿش صدىم٦م ُمٜمٙمر قمـ وهنل، دىم٦مص سم٤معمٕمروف وأُمر

 صغم ُمـ: أيش اًمْمحك ريمٕمت٤م يمٚمف ذًمؽ ًمؽ وجيٛمع»: سم٘مقًمف احلدي٨م ظمتؿ صمؿ، اخلّم٤مل

 .ُمٗمّمال وؾمتلم سمثالصمامئ٦م شمّمدق ومٙم٠منف، اًمْمحك ريمٕمتل يقمٍ  يُمؾَّ 

: اهلل ُمـ يمٌػمة ٟمٕمٛم٦م هذه ُمٗمّمالً  وؾمتلم اًمثالصمامئ٦م هذه أن: أظمرى قم٤ٌمرةً  ظمذ 

رٟم٤م إذا ٕنٜم٤م  ُمـ اعمٜمحقت اًمّمٜمؿ وسملم سمٞمٜمف ومرق ٓ، ؾُمالُمك ًمف ًمٞمس إٟم٤ًمٟم٤مً  أن شَمَّمقَّ

 .سمحريم٦م ي٠ميت أن يًتٓمٞمع ٓ ٕنف: اًمّمخر

، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل سمِمٙمره٤م ي٘مقم أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م يمٌػمة ٟمٕمٛم٦م هذه: إذاً  

 ٓ هذا ًمٙمـ، صدىم٦م يقم يمؾ ذم ؾُمالُمك يمؾ ُم٘م٤مسمؾ يتّمدق أن ؿُمْٙمُره؟ يٙمقن ومٙمٞمػ

 وم٘مرائٝمؿ اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م اًمًٌٞمؾ وَينَّ  سَملمَّ  ط اًمٜمٌل ًمٙمـ، اًمٜم٤مس أيمثر يًتٓمٞمٕمف

 ريمٕمتل يّمكم سم٠من وذًمؽ، صدىم٦م وؾمتلم سمثالصمامئ٦م يقم يمؾ ذم يتّمدىمقا  أن، وأهمٜمٞم٤مئٝمؿ

 .يقم يمؾ وذم صدىم٦م وؾمتلم صمالصمامئ٦م قمـ دمزئ اًمْمحك ومريمٕمت٤م، اًمْمحك

 يمؾ ذم اًمْمحك صالة وضمقاز ٦مسمنمقمٞم اًمتٍميح ومٞمف احلدي٨م هذا أن: واًمِم٤مهد 

 أطمٞم٤مٟم٤مً  ومٕمٚمف ُمـ صم٧ٌم أنف طمًٌٜم٤م، ومٕمالً  ط اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ يث٧ٌم مل يم٤من وإن، يقم

 .يقم يمؾ ذم ىمقًمف وُمـ

 .ش.: 17: 18/ 97/ واًمٜمقر اهلدى»
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346 

الضحك صالة عذ ادداومة  

 أم قمٚمٞمٝم٤م ُيَداوم هؾ، ط اهلل رؾمقل قمـ ؾمٜم٦م ؿمٞمخ ي٤م اًمْمحك صالة: شمال

 ٓ؟

ن ومال ٤معاؾمتٓم ُمـ: الشقخ  وًمِـَؿ؟، ُيَ٘مٍمِّ

 ؾُماَلُمك يمؾ وقمغم، ؾُماَلُمك وؾمتقن صمالصمامئ٦م اإلٟم٤ًمن ذم»: ي٘مقل ط اًمٜمٌل ٕن 

 سمثالصمامئ٦م يقم يمؾ ذم يتّمدق أن يًتٓمع وُمـ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا ، صدىم٦م يقم يمؾ ذم

 وذيمر شووو.. صدىم٦م وحتٛمٞمدة، صدىم٦م شمًٌٞمح٦م يمؾ ذم ًمٙمؿ إن»: ىم٤مل، صدىم٦م وؾمتلم

 يمٚمف ذًمؽ ًمؽ وجيٛمع»: احلدي٨م ظمت٤مم ذم ىم٤مل صمؿ، اًمٓمٞم٦ٌم اجلَٞمِّدة اخلّم٤مل هذه ُمـ

 .شاًمْمحك ريمٕمت٤م

 هبذا ومٞم٘مقم، يقم يمؾ ذم اًمريمٕمتلم ه٤مشملم قمغم يقافم٥م أن يًتٓمٞمع عمـ ومٝمٜمٞمئ٤مً 

 يمام حُتََْم  وٓ شُمَٕمدُّ  ٓ اًمتل اًمٜمَِٕمؿ قمغم وضمؾ قمز هلل يمِمٙمر، اجلٛمٞمؾ اعمٕمٜمقي اًمقاضم٥م

 ٓ حُتُّْمقَه٤م▬: وضمؾ قمز ىمقًمف ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُٟمصَّ 
ِ
وا ٟمِْٕمَٛم٦َم اّللَّ : إسمراهٞمؿ] ♂َوإِْن شَمُٕمدُّ

 .اًمريمٕمتلم.. اًمًالُمك هذه قمغم هلل ومِمٙمراً ، اًمًالُمك: اًمٜمٕمؿ هذه ُمـ [37

 ش 11: 47: 34/ 491/ واًمٜمقر اهلدى»

 الضحك؟ صالة هل هؾ احلديث هذا يف ادذكقرة الصالة

 صمؿ، اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اهلل ريذيم ىمٕمد صمؿ، مج٤مقم٦م ذم اًمٗمجر صغم ُمـ: مداخؾة

 ٟمٗمًٝم٤م هل اًمّمالة هذه هؾ، شم٤مُم٦م شم٤مُم٦م شم٤مُم٦م وقمٛمرة طمج٦م يم٠مضمر ًمف يم٤مٟم٧م ريمٕمتلم صغم

 ظم٤مص٦م؟ صالة هل أم اًمْمحك صالة

 مل ٕنف: اًمْمحك صالة أهن٤م سيح ٟمص يقضمد ٓ سم٠منف أقمٚمؿ واهلل اًمٔم٤مهر: الشقخ

 صالة هل صمؿ هذه هل اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد صالشملم هٜم٤مك أن إطم٤مدي٨م يمؾ ذم يرد

 اإلُم٤مم رواه اًمذي أظمر احلدي٨م ُمع يٚمت٘مل أنف يٌدو احلدي٨م هذا وإٟمام، اًمْمحك
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 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أورم أيب سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ

 طمٞمٜمام إواسملم صالة وىم٧م: أي شاًمٗمّم٤مل شمرُمض طملم إواسملم صالة»: ط اهلل

 ًمٞمس ظمٗمف يٙمقن طمٞم٨م اًمٜم٤مىم٦م وًمد واًمٗمّمٞمؾ ومّمٞمؾ مجع: اًمٗمّم٤مل، اًمٗمّم٤مل شمرُمض

٤ًٌم ظمٗمف يٙمقن، وأُمف أبٞمف يمخػ  وىمد اًمرُمؾ إمم أو احلّم٤ٌمء إمم ظمرج ُم٤م وم٢مذا ـمرًي٤م رـم

 طمر اًمٗمّمٞمؾ وضمد وم٢مذا، احلر ُمـ هرسًم٤م اًمٔمؾ ويٜمِمد ي٘مٗمز ومٝمق سمحره٤م اًمِمٛمس ضسمتف

 وشم٠مُمٚمٜم٤م هذا ذم ومٙمرٟم٤م إذا ومٜمحـ، إواسملم ًمّمالة إومْمؾ اًمقىم٧م هق ومٝمذا اًمرُمْم٤مء

 شمرشمٗمع طمتك يّمؼم صمؿ اهلل يذيمر اًمٗمجر صالة سمٕمد اًمرضمؾ جيٚمس طمٞمٜمام اًمث٤مسم٧م دي٨ماحل

 يٛمٙم٨م ومال ومٞمٝم٤م احلر يِمتد اًمرُمْم٤مء إرض سمدأت يٙمقن ؾم٤مقمتئذ طمًٜم٤مء اًمِمٛمس

 صالة هل أقمٚمؿ واهلل ًمٜم٤م يٌدو ومٞمام اًمّمالة ومٝمذه، اًمٔمؾ إمم ي٠موي سمؾ، اًمٗمّمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م

 .شاًمٗمّم٤مل شمرُمض طملم إواسملم ةصال»: اًمًالم قمٚمٞمف وىمتٝم٤م ذم ىم٤مل اًمتل اًمْمحك

 ش79: 13: 11/ 1 - اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م»
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 هذا يف اجلـازة صالة تدخؾ وهؾ لؾصالة الؽراهة أوقات

 احلؽؿ

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اؾمتقائٝم٤مو وهمروهب٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اًمّمالة ذم رأهيؿ وُمـ 

 .شاجلٜم٤مزة وصالة اًمٞمقم قمٍم احلٜمٗمٞم٦م يٕمٜمل واؾمتثٜمقا »: ىمقًمف

 ٓ إذ ُمًٚمؿ ومٖمػم اجلٜم٤مزة صالة اؾمتثٜم٤مء وأُم٤م صحٞمح اًمٞمقم قمٍم اؾمتثٜم٤مء: ىمٚم٧م

 قمٛمر اسمـ أن وي١ميده يِمٛمٚمٝم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اعمت٘مدم قم٘م٦ٌم طمدي٨م إـمالق سمؾ قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 وإومم وهمػمه شاعمقـم٠م» ذم اميم اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة قمـ يٜمٝمك يم٤من

 اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم ذيمره٤م إذا ومٞمّمٚمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل أو اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة يًتثٜمل أن

 .اًمٙمت٤مب ُمـ اعمت٘مدم اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقر اًمِمٞمخلم حلدي٨م

 وىم٧م ٛمٕم٦ماجل يقم اًمتٓمقع إئٛم٦م سمٕمض اؾمتثٜم٤مء ُمـ اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م إن صمؿ

 أهؾ أقمالم» و شاعمٕم٤مد زاد» ذم شمراضمع يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمف أجْم٤م صحٞمح آؾمتقاء

   .وهمػممه٤م آسم٤مدي ًمٚمٕمٔمٞمؿ شاًمٗمجر ريمٕمتل سمحٙمؿ اًمٕمٍم

 ش[173»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 مطؾًؼا العن بعد الصالة مـ ادـع مـ الػؼف كتب يف اصتفر ما

 صحقح غر

 وم٢مهن٤م همروهب٤م قمٜمد وٓ، اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد شمّمٚمقا  ٓ»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شؿمئتؿ ُم٤م ذًمؽ سملم وصٚمقا  ٞمٓم٤منؿم ىمرن قمغم وشمٖمرب شمٓمٚمع

 أن إٓ، اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا  ٓ»: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قمكم طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م

 .شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس شمّمٚمقا 

 ُمـ اًمٗم٘مف يمت٥م ذم اؿمتٝمر ُم٤م أن قمغم دًمٞمؾ احلديثلم هذيـ وذم: ]قال اإلمام[
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 خم٤مًمػ ٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م وًمق ُمٓمٚم٘م٤م اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ اعمٜمع

 قمـ اًمٜمٝمل ذم اعمٕمرووم٦م إطم٤مدي٨م ذًمؽ ذم وطمجتٝمؿ احلديثلم هذيـ ًمٍميح

 إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ي٘مٞمدان اعمذيمقريـ احلديثلم أن همػم، ُمٓمٚم٘م٤م، اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة

  .وم٤مقمٚمٛمف

 ش.641/ 1/4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فقفا الصالة عـ ادـفل األوقات

 شمٓمٚمع طمتك اًمّمالة قمـ وم٠مُمًؽ اًمّمٌح صٚمٞم٧م إذا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 حمْمقرة اًمّمالة وم٢من، ومّمؾ ـمٚمٕم٧م وم٢مذا، شؿمٞمٓم٤من سم٘مرين شمٓمٚمع وم٢مهن٤م» اًمِمٛمس

 شمٚمؽ وم٢من، رأؾمؽ قمغم اقمتدًم٧م وم٢مذا، اًمرُمح ُمثؾ رأؾمؽ قمغم شمٕمتدل طمتك، وُمت٘مٌٚم٦م

 وم٢مذا، إجٛمـ طم٤مضمٌؽ قمـ شمزول طمتك أبقاهب٤م ومٞمٝم٤م وشمٗمتح، ضمٝمٜمؿ ومٞمٝم٤م شمًجر اًم٤ًمقم٦م

، اًمٕمٍم شمّمكم طمتك ٦مُمت٘مٌٚم حمْمقرة اًمّمالة وم٢من، ومّمؾ إجٛمـ طم٤مضمٌؽ قمـ زاًم٧م

 .شاًمِمٛمس شمٖمٞم٥م طمتك اًمّمالة دع صمؿ»

 .ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إوىم٤مت: [سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 «.851/ 8»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فقفا الصالة عـ ادـفل األوقات

 اًمّمالة؟ ذم قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل إوىم٤مت هل ُم٤م: مداخؾة

، اًمًامء وؾمط ذم اؾمتقائٝم٤م وقمٜمد، اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد شمٕمٚمؿ يمام هل: الشقخ

 عمـ اًمٗمجر صالة سمٕمد وهق أٓ إو٤مذم وىم٧م هٜم٤مك صمؿ، اًمٖمروب إمم ُمٞمالهن٤م وقمٜمد

 اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ يم٤من إذا ومٞمام وذًمؽ، صاله٤م عمـ أجْم٤مً  اًمٕمٍم وسمٕمد، صاله٤م

 .ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٜمحق

 ش 11: 14: 14/ 348/واًمٜمقر اهلدى» 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أوىم٤مت اًمٙمراه٦م 

 

 

333 

  الؽراهة أوقات يف ادسجد حتقة صالة جتقز هؾ

 دظمؾ إذا، ُمٙمروه٦م ُمقاـمـ ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم، إًمٞمؽ اهلل ًـأطم ؿمٞمخ ي٤م: شمال

 اًمتحٞم٦م؟ جيقز هؾ اعمًجد

 .جيقز: الشقخ

 ش 11: 17: 38/  171/  واًمٜمقر اهلدى» 

 الـفل أوقات يف ادسجد حتقة صالة

 ومٜمّمكم، آصٗمرار إمم متٞمؾ واًمِمٛمس اعمٖمرب ىمٌؾ اعمًجد دظمٚم٧م إذا: مداخؾة

 ٟمجٚمس؟ أو اعمًجد حتٞم٦م

: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن: دمٚمس أن ىمٌؾ اعمًجد حتٞم٦م ٚمِّـلشُمَّم : الشقخ

 .شريمٕمتلم ُيَّمٚمِّـل طمتك جيٚمس ومال، اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 اًمٕمٍم؟ سمٕمد، اًمٕمٍم صالة قمـ اعمٜمٝمل: مداخؾة

 ًمٞمس وؾمٜمـ، أؾم٤ٌمب هل٤م ؾمٜمـ: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًمًٜمـ ًمؽ ىمٚمٜم٤م. ٟمٕمؿ: الشقخ

 .أؾم٤ٌمب هل٤م

 سمٕمد صالة ٓ»: ذيمرٟم٤مه اًمذي احلدي٨م ذم شمدظمؾ ؾم٤ٌمبأ هل٤م ًمٞمس اًمتل وم٤مًمًٜمـ

 .شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ، اًمٕمٍم

 أؾم٤ٌمب هل٤م اًمتل اًمًٜمـ، اًمٜمٝمل هذا ُمـ ُمًتثٜم٤مة ومٝمل أؾم٤ٌمب هل٤م اًمتل اًمًٜمـ أُم٤م

 ًمقُم٤م، ريمٕمتلم ًمّمالة ؾم٤ٌٌمً  يم٤من اعمًجد دظمقًمؽ، اعمًجد دظمٚم٧م أن٧م، اعمًجد حتٞم٦م

 .وم٤مشم٧م صٚمٞمتٝم٤م

 شم٘مدر سمِّدك ُم٤م أن٧م اًمٜمقاومؾ أُم٤م، وم٤مشم٧م صٚمٞمتٝم٤م ُم٤م إذا، ريمٕمت٤من ًمٚمقوقء، شمقو٠مت 

 .أوىم٤مت هل٤م ًمٞمس ٕنف، ٟمقاومؾ شمّمكم

 اًم٘مقل هق هذا، اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم وًمق شُمَّمٚمَّـك ومٝمل، أؾم٤ٌمب هل٤م اًمتل اًمٜمقاومؾ أُم٤م 
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 .اًمٕمٚمؿ أهؾ أىمقال ُمـ اًمراضمح

 طمدي٨م هذا شريمٕمتلم ُيَّمٚمِّـل طمتك جيٚمس ومال، اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 .سيح

 قمٜمف ي٘مقل اًمذي هذا، ىمٌؾ ُمـ ذيمرٟم٤مه وٟمحـ ذيمرشمف أن٧م اًمذي اًمٜمٝمل وطمدي٨م 

 .اعمخّمقص اًمٕم٤مم ُمـ اًمٕمٚمامء

 ومٕمٚمٞمف، اًمٔمٝمر ُُمَّمٚمِّـل يم٤من ُم٤م أنف شمذيمر اًمِمٛمس اصٗمرار قمٜمد إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ًمق: ُمثالً  

  ح٤مذا؟، اًمٙمراه٦م وىم٧م اًمقىم٧م ذًمؽ ذم ُيَّمٚمِّـل أن

 احلدي٨م ذم ىم٤مل وًمذًمؽ، واًمتٜمٗمؾ اًمٕم٤ٌمدة زي٤مدةًم قمٜمٝم٤م هُنل إٟمام هذه إوىم٤مت ٕن

 سمدأت اًمِمٛمس رأج٧م أن٧م: يٕمٜمل شاًمِمٛمس همروب قمٜمد اًمّمالة شَمَتحّروا ٓ»: اًم٤ًمسمؼ

 اعمًجد دظمٚم٧م أن٧م ًمٙمـ، جيقز ٓ هذا، ٟمٗمؾ هلل ريمٕمتلم أصكم أروح واهلل شمٖمرب

 . ريمٕمتلم شمّمكم طمتك دمٚمس جيقز ُم٤م، دمٚمس وشُمريد

 اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م وًمق ومتّمٚمٞمٝم٤م، وم٤مئت٦م صالةً  قمٚمٞمؽ أن شمذيمرت، آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه واًمذي

 .ٟمٕمؿ. اًمقىم٧م هذا ذم اًمّمالة يمراه٦م ُمـ ُمًتثٜم٤مة هذه ٕن: شمٖمرب راطم٧م

 ش 11: 41: 37/ 441/ واًمٜمقر اهلدى» 



 

 

 الصالة أذكاز كتاب
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 مخس والتفؾقؾ والتحؿقد والتؽبر التسبقح: الصالة أذكار مـ

 وعرشيـ

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: وي٘مقل ُمثٚمٝم٤م ويٙمؼم ُمثٚمٝم٤م وحيٛمد وقمنميـ مخ٤ًم يًٌح أن أجْم٤م وصح »: ىمقًمف

 .شُمثٚمٝم٤م ىمدير رء يمؾ قمغم وهق احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 إمم سمذًمؽ يِمػم وهق ٕطمد يٕمزه٤م ومل شاعمٕم٤مد زاد» ُمـ اًمّمٗم٦م هذه أظمذ: ىمٚم٧م

 وحيٛمدوا وصمالصملم صمالصم٤م صالة يمؾ دسمر يًٌحقا  أن أُمروا: ىم٤مل صم٤مسم٧م سمـ يدز طمدي٨م

 أُمريمؿ: ًمف وم٘مٞمؾ ُمٜم٤مُمف ذم إنّم٤مر ُمـ رضمؾ وم٠ميت وصمالصملم أرسمٕم٤م ويٙمؼموا وصمالصملم صمالصم٤م

 ٟمٕمؿ: ىم٤مل. احلدي٨م ؟.. .شمًٌحقا  أن ط اهلل رؾمقل

 ط اًمٜمٌل أتك أصٌح ومٚمام اًمتٝمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م واضمٕمٚمقا  وقمنميـ مخ٤ًم وم٤مضمٕمٚمقه٤م: ىم٤مل

 .شيمذًمؽ اضمٕمٚمقه٤م»: ىم٤مل ًمف ذًمؽ ومذيمر

، صحٞمحلم سمًٜمديـ ٟمحقه قمٛمر اسمـ وقمـ قمٜمف 198/  1 اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 .واًمذهٌل 413/  1 واحل٤ميمؿ 714 ظمزيٛم٦م واسمـ 3711 اًمؽمُمذي إول وصحح

د وم٢مٟمف اهلل إٓ إهل ٓ: ىمقًمف إٓ ُمٜمف يت٤ٌمدر ٓ اًمتٝمٚمٞمؾ: وم٘مقًمف  ذم يمام اًمٚمٖم٦م ُمـ اعمرا

 ًمف يتٜمٌف مل مم٤م وهذا ُمٗم٘مقد وهق هٜم٤م ٟمص إمم حتت٤مج قمٚمٞمف ًمزي٤مدةوا شاًمٕمرب ًم٤ًمن»

 .ويمٗمك وظمرضمف احلدي٨م وم٤ًمق شاًمزاد» قمغم اعمٕمٚمؼ

 إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد اهلل ؾمٌح٤من»: ي٘مقل أن احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد أن وم٤مًمٔم٤مهر

  .أقمٚمؿ واهلل. سمدأ سم٠مهيـ ييه ٓ وقمنميـ مخ٤ًم شأيمؼم واهلل اهلل

 ش[447»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 الػريضة بعد األذكار مـ

 ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ»: يًٚمؿ طملم ُمٙمتقسم٦م صالة يمؾ دسمر ذم ي٘مقل ط يم٤من
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 وهق، اخلػم سمٞمده يٛمقت ٓ طمل وهق، ويٛمٞم٧م حيٞمل احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف، ًمف ذيؽ

 ُمٜمٕم٧م ح٤م ُمٕمٓمل وٓ، أقمٓمٞم٧م ح٤م ُم٤مٟمع ٓ مهللا، شُمرات صمالث» ىمدير رء يمؾ قمغم

 .شاجلد ُمٜمؽ اجلد ذا يٜمٗمع وٓ

 [.سمف شمرمجٜم٤مه سمام اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 «.871/ 9/9»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وبدعقة يصح ال الػجر ببعد اجلـة اهلل دعاء تسبقع ختصقص

 واحد بصقت مجاعًقا جعؾف

 ىم٤مًم٧م إٓ يقم ذم ُمرات ؾمٌع اًمٜم٤مر ُمـ قمٌد اؾمتج٤مر ُم٤م»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ذم اجلٜم٦م قمٌد اهلل ي٠ًمل وٓ، رهوم٠مضم ُمٜمل اؾمتج٤مرك ىمد ومالٟم٤م قمٌدك إن رب ي٤م: اًمٜم٤مر

 .شاجلٜم٦م وم٠مدظمٚمف ؾم٠مخٜمل ومالٟم٤م قمٌدك إن رب ي٤م: اجلٜم٦م ىم٤مًم٧م إٓ ُمرات ؾمٌع يقم

 : ]قال اإلمام[

 هذا ذم اعمذيمقر اًمتًٌٞمع وهمػمه٤م دُمِمؼ ذم اًمٜم٤مس سمٕمض اقمت٤مد ًم٘مد: فائدة

 ذم أصال ًمف أقمٚمؿ ٓ مم٤م وذًمؽ، اًمٗمجر صالة قم٘م٥م واطمد وسمّمقت ضمٝمرا  احلدي٨م

 سمّمالة ُم٘مٞمدا ًمٞمس، ُمٓمٚمؼ ٕنف احلدي٨م هذا هلؿ ُمًتٜمدا يّمٚمح وٓ، ٓمٝمرةاعم اًمًٜم٦م

 جيقز ٓ يمام، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أـمٚم٘مف ُم٤م شم٘مٞمٞمد جيقز وٓ، سم٤مجلامقم٦م وٓ، أوٓ اًمٗمجر

 هبذا اًمٕمٛمؾ أراد ومٛمـ ،احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ سمف خيتص ذع ذًمؽ يمؾ إذ، ىمٞمده ُم٤م إـمالق

 هق وذًمؽ. سمٕمده٤م أو، اًمّمالة ىمٌؾ، رهن٤م أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م أي ذم سمف ومٚمٞمٕمٛمؾ، احلدي٨م

 .إي٤مه وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل رزىمٜم٤م. ومٞمف واإلظمالص، آشم٤ٌمع حمض

 ش43/ 1/ 6»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة بعد ادعقذات قراءة

 .شصالة يمؾ دسمر ذم اعمٕمقذات اىمرءوا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]
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 .اًمٗمرائض ىمٌؾ اعمٕمقذات ىمراءة: [سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 «.91/ 4»ًمّمحٞمح٦ما اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة أذكار مـ

 وٓ ؾمٌ٘مؽ ُمـ هبـ شمدرك يمٚمامت أقمٚمٛمؽ أٓ ذر أب٤م ي٤م»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 صمالصم٤م صالة يمؾ دسمر اهلل شمٙمؼم قمٛمٚمؽ؟ سمٛمثؾ أظمذ ُمـ إٓ ظمٚمٗمؽ ُمـ يٚمح٘مؽ

 اهلل إٓ إهل ٓ» سمـ وختتٛمٝم٤م وصمالصملم صمالصم٤م وشمًٌحف وصمالصملم صمالصم٤م وحتٛمده، وصمالصملم

 .شىمدير رء يمؾ قمغم وهق احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف، ًمف ذيؽ ٓ وطمده

 [.اًمٗمريْم٦م سمٕمد إذيم٤مر ُمـ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 «.201/ 9/9»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة أذكار مـ

 اهلل ومحد وصمالصملم صمالصم٤م صالة يمؾ دسمر ذم اهلل ؾمٌح ُمـ»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 إهل ٓ: اح٤مئ٦م مت٤مم ىم٤مل صمؿ، ٕمقنوشمً شمًع ومتٚمؽ، وصمالصملم صمالصم٤م اهلل ويمؼم وصمالصملم صمالصم٤م

 ًمف همٗمرت، ىمدير رء يمؾ قمغم وهق احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف، ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ

 .شاًمٌحر زسمد ُمثؾ يم٤مٟم٧م وإن ظمٓم٤مي٤مه

 : صحٞمح سمًٜمد اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. ٟمحقه قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 صمقنوصمال صمالث: ُمٙمتقسم٦م صالة يمؾ دسمر وم٤مقمٚمٝمـ أو ىم٤مئٚمٝمـ خيٞم٥م ٓ ُمٕم٘م٤ٌمت»

 .ششمٙمٌػمة وصمالصمقن وأرسمع حتٛمٞمدة وصمالصمقن وصمالث شمًٌٞمح٦م

 اًمٗمريْم٦م قم٘م٥م ي٘م٤مل إٟمام اًمذيمر هذا أن قمغم ٟمص واحلدي٨م: ]قال اإلمام[

 أو سمٕمدي٦م ؾمٜم٦م هل٤م اًمٗمريْم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء، وهمػمه٤م إوراد ُمـ ىمٌٚمف ُم٤م وُمثٚمف، ُم٤ٌمذة

، سمذًمؽ ًمديف ٟمص ٓ يمقٟمف ُمع ومٝمق اًمًٜم٦م قم٘م٥م ذًمؽ سمجٕمؾ اعمذاه٥م ُمـ ىم٤مل وُمـ، ٓ

 . اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص هق مم٤م وأُمث٤مًمف احلدي٨م هلذا خم٤مًمػ وم٢مٟمف

 ش.411-411/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 «الصؾقات بعد الـار مـ أجرين الؾفؿ»: ذكر ثبت هؾ

 ُمـ أضمرين مهللا»: ي٘مقل أن اًمّمالة سمٕمد إدقمٞم٦م ُمـ اًمًٜم٦م وردت هؾ: ادؾؼل

 ؟شؾمٌٕم٤مً  اجلٜم٦م أدظمٚمٜمل أم، ؾمٌٕم٤مً  يٕمٜمل اًمٜم٤مر

 .ٓ: شقخال

 .وٕمٞمػ هذا يٕمٜمل: ادؾؼل

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش 11: 41: 14/  679/  واًمٜمقر اهلدى»

 ادؽتقبة الصؾقات بعد بالذكر الصقت رفع حؽؿ

 طمتك يرومع، اعمٙمتقسم٦م اًمّمٚمقات سمٕمد سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع طمٙمؿ هق ُم٤م: مداخؾة

  اعمّمٚملم؟ ُي١ْمِذي

 رومع وم٢مذا ُمٜمٗمرداً  يم٤من اوإذ، شمٕمٚمٞمامً  سم٤مًمذيمر صقشمف يرومع إُم٤مُم٤مً  يم٤من إذا: الشقخ

 . ٟمٌٞمف قمَم وم٘مد صقشمف

 ش 11: 47: 17/  793/  واًمٜمقر اهلدى» 

 الصؾقات بعد بالذكر اجلفر حؽؿ

 ىم٤مل إذ ضمٝمراً  شمٙمقن ومٝمؾ، اًمّمالة سمٕمد ُم٤م أذيم٤مر طمقل: ىم٤مئالً  ؾم٤مئؾ ي٠ًمل: السائؾ

 طمدي٨م وىم٤مل، اعمٝمجقرة اًمًٜمـ ُمـ ضمٝمراً  اًمذيمر شمرك سم٠من اعمِمٝمقريـ اعمِم٤ميخ سمٕمض

 هٙمذا اًمّمح٤مسم٦م ويمذًمؽ جيٝمر يم٤من ط اًمرؾمقل أن: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم قم٤ٌمس اسمـ

  ؟ ذًمؽ ذم ىمقًمٙمؿ هق ومام، اًم١ًمال ذم ورد

 اإلُم٤مم رواه، صحٞمح ؿمؽ ٓ طمدي٨م هق إًمٞمف أؿمػم اًمذي احلدي٨م: الشقخ

 ُمـ سم٤مًمتٙمٌػم أو سم٤مًمذيمر اجلٝمر اؾمتٛمراري٦م ذم ٟمّم٤مً  ًمٞمس وًمٙمـ، صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري
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 .اًمّمالة دسمر اعمنموع اًمذيمر أنقاع ًمٙمؾ قًمفؿمٛم ذم ٟمّم٤مً  ًمٞمس صمؿ، ضمٝم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اؾمتٛمرار ذم ٟمّم٤مً  ًمٞمس ومٝمق: إول ًمألُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

 : اصمٜملم أُمريـ إمم يٕمقد ذًمؽ، اًمّمالة دسمر سم٤مًمذيمر اجلٝمر قمغم واًمّمح٤مسم٦م

 وهق، اعمذيمقر اجلٝمر اؾمتٛمراري٦م قمدم إمم إؿم٤مرة احلدي٨م ذم يقضمد: إول إُمر

 اٟم٘مْم٤مء ٟمٕمرف أو ٟمًٛمع يمٜم٤م»: قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد دي٨ماحل راوي ىمقل

 .شسم٤مًمذيمر اًمّمقت سمرومع ط اًمٜمٌل صالة

 اإلُم٤مم ي٘مقل هذا أضمؾ ُمـ، سمٕمد ُم٤م إمم إُمر اؾمتٛمر ُم٤م أنف إمم يِمػم يمٜم٤م: أىمقل

 اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ، اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ يم٤من اجلٝمر هذا سم٠منش إم» اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم اًمِم٤مومٕمل

 يرومع أن ط اهلل رؾمقل ُمـ ٟمٕمٝمد وٟمحـ، اًمّمالة دسمر إذيم٤مر ًمٌٕمض اًمًالم قمٚمٞمف

 يرومع يم٤من، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن اًمذيمر أومْمؾ أن شمٕمٚمٛمقن ويمام، اًمذيمر ُمـ سمٌمء صقشمف

 ذًمؽ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ وي٘مقل، اًمّمالة ذم طمتك اجلٝمر وقمدم اخلٗمض يًـ طمٞم٨م، صقشمف

 ذم واًمًالم ةاًمّمال قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مرأ  ُم٤مذا اًمرؾمقل أصح٤مب يٕمٚمؿ أن أضمؾ ُمـ يم٤من

 .اًمني٦م اًمّمالة

 ذم ط اًمٜمٌل ىمراءة ٟمٕمرف يمٜم٤م»: ي٘مقل ٟمٗمًف هذا قم٤ٌمس اسمـ قمـ طمدي٨م هٜم٤مك

 صقشمف يرومع يم٤من ومٝمق، ي٘مرأ  يم٤من ُم٤مذا قمـ يٜمٌئٝمؿ ٓ هذا ًمٙمـ شحلٞمتف سم٤موٓمراب اًمني٦م

 وم٢مذا، أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م يًٛمٕمٜم٤م قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض إنّم٤مري ىمت٤مدة أبق ىم٤مل يمام، اًمني٦م ذم

ر إٓ ينمع ٓ طمٞم٨م: اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ صقشمف يرومع ط اًمٜمٌل يم٤من ، سم٤مًم٘مراءة اإلها

 ذم إصؾ يم٤من وإن اًمّمالة دسمر اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ صقشمف يرومع أن أومم سم٤مب ومٛمـ

ر أجْم٤مً  هق اًمّمالة دسمر اًمذيمر  حتض ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٝمٜم٤مك، سم٤مًمذيمر اإلها

 طمتك، اًمٕمراء ذم يم٤مٟمقا  ًمق طمتك سم٤مًمذيمر أصقاهتؿ يرومٕمقا  ٓ أن اًمّمالة همػم ذم اعمّمٚملم

: إؿمٕمري ُمقؾمك أبق طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء وم٘مد، اًمّمحراء ذم يم٤مٟمقا  ًمق

 هٌٓمٜم٤م وإذا، يمؼمٟم٤م صٖمػماً  ضمٌالً : أي ذوم٤مً  قمٚمقٟم٤م إذا ومٙمٜم٤م: ىم٤مل، ؾمٗمر ذم يم٤مٟمقا  أهنؿ»

 إرسمٕمقا ! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل، أصقاشمٜم٤م ورومٕمٜم٤م، ؾمٌحٜم٤م وادي٤مً 

 إٟمام، سمّمػما  ؾمٛمٞمٕم٤مً  شمدقمقن إٟمام، هم٤مئ٥م وٓ سم٠مصؿ ًمٞمس شمدقمقٟمف ُمـ إن، أنٗمًٙمؿ قمغم
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 .شاًمّمحراء ذم هذا، شإًمٞمف راطمٚمتف قمٜمؼ ُمـ أطمديمؿ إمم أىمرب هق ُمـ شمدقمقن

 ىمد ُمـ قمغم اًمتِمقيش ومٞمف اًمّمقت رومع ُمـ يؽمشم٥م اًمذي اعمًجد ذم سم٤مًمٙمؿ ومام

 ُمـ رء أو، اًم٘مرآن سمتالوة قًٓ ُمِمٖم يٙمقن ُمـ وقمغم، أيمثر أو سمريمٕم٦م ُمًٌقىم٤مً  يٙمقن

 .ذًمؽ وٟمحق إذيم٤مر

 اعمًجد ذم اًمذايمريـ أصقات ؾمٛمع وىمد اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء هذا أضمؾ ُمـ

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال، رسمف يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: وم٘م٤مل ُمرومققم٦م

 .شسم٤مًم٘مرآن»: رواي٦م وذم. شسم٤مًم٘مراءة

، اًمٕمٛمؾ اؾمتٛمراري٦م قمغم ًمدًمٞمؾا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم يقضمد ٓ أنف طمٞم٨م ُمـ هذا 

 ًمف وضمقد ٓ أنف، وأومم أومم ومٝمذا، إذيم٤مر يمؾ ؿمٛمقل قمغم دًمٞمؾ ومٞمف يقضمد ٓ أنف أُم٤م

 رومع أن وىم٤مل، ؾم١ماًمف ذم اًم٤ًمئؾ إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر اًمذيـ اعمِم٤ميخ أوئلؽ أن أفمـ وُم٤م، ومٞمف

 ٟمٗمًف اًمرضمؾ هذا أن أفمـ ُم٤م، اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ اًمّمالة دسمر سم٤مًمذيمر اًمّمقت

 سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع إن: ىم٤مل اًمذي اًمتحٛمس هذا سم٤مًمذيمر اًمّمقت ًمرومع اعمتحٛمس

، اًمّمالة دسمر ذيمر يمؾ ذم اًمّمقت رومع ينمع سم٠منف ي٘مقل أفمٜمف ُم٤م، اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ

، اهلل ؾمٌح٤من، اهلل ؾمٌح٤من، ضم٤مٟم٥م ُمـ وضم٤مرك، ضم٤مٟم٥م ُمـ أن٧م ُمثالً  ي٘مقل يم٠من

 .آظمره إمم وسمحٛمده اهلل ؾمٌح٤من

، اًمتٝمٚمٞمالت سمٕمض هٜم٤مك أن: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م يمؾ، اًمٙمالم هبذا ي٘مقل أطمد ُم٤م

 واًمتٕمٚمٞمؾ، سمذًمؽ صقشمف يرومع يم٤من ط اًمٜمٌل سم٠من اًمٜمص ضم٤مء اًمتل إذيم٤مر وسمٕمض

 وطمًـ، وؿمٙمرك، ذيمرك قمغم أقمٜمل مهللا، ذيمر يمؾ أُم٤م، اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ وهق ؾمٌؼ

! ُمٕم٤مذ ي٤م»: ًمف ىم٤مل طمٞمٜمام، ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ سمف وأوص ط اًمٜمٌل ٟمّمح اًمذي. قم٤ٌمدشمؽ

 يمؾ دسمر شم٘مقل أن شمدقمـ ومال، أطمٌؽ إين! ُمٕم٤مذ ي٤م، أطمٌؽ إين! ُمٕم٤مذ ي٤م، ؽأطمٌ إين

 اًمٜم٤مس ي٘مقل أن يمذًمؽ، شقم٤ٌمدشمؽ وطمًـ، وؿمٙمرك، ذيمرك قمغم أقمٜمل! مهللا: صالة

 يمٚمٝم٤م إؿمٞم٤مء هذه، يٗمٕمٚمقن يمام ويمذًمؽش اًمًالم وُمٜمؽ، اًمًالم أن٧م مهللا»: مجٞمٕم٤مً 

 .اعمٖمرب وسمٕمد اًمٗمجر دسمٕم اًمٕمنم هتٚمٞمالت، جيٝمرون ُم٤مذا ًمٙمـ، هب٤م جيٝمرون ٓ
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 قمغم اًمتٍميح: أوًٓ  احلدي٨م ذم إذاً  يقضمد ومال، شمٚمؽ ُمـ هذه اؾمتثٜمك اًمذي ومام

 .اًمِمٛمقًمٞم٦م قمغم وٓ، آؾمتٛمراري٦م

 .اجلقاب يٜمتٝمل وهبذا

 ش11: 17: 34/ 739/ واًمٜمقر اهلدى»

 الصالة بلذكار اجلفر يرشع هؾ

 رؾمقل الةص ٟمٕمرف يمٜم٤م»: اًمٌخ٤مري ذم طمدي٨م: ومٞم٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل: مداخؾة

 قم٘م٥م واًمدقم٤مء سم٤مٕذيم٤مر اجلٝمر يٌٞمح هذا وهؾ ُمٕمٜم٤مه؟ ُم٤م شسم٤مًمتٙمٌػم ط اهلل

 .ظمػًما  اهلل وضمزايمؿ، اخلٛمس اًمّمٚمقات

ه اًمذي: الشقخ  رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ذيمره ُم٤م هق اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم ٟمرا

 شمٕمٚمٞمٛمف سم٤مب ُمـ اًمّمٚمقات قم٘م٥م ط اًمٜمٌل يم٤من اجلٝمر هذا أن إم يمت٤مسمف ذم اهلل

: يمت٤مسمف ذم اًمٕمٞمٜمل اًمٕمالُم٦م أو اإلُم٤مم ويذيمر، اًمّمالة قم٘م٥م اعمنموقم٦م إذيم٤مر ٕصح٤مسمف

 أن إمم واوح٦م إؿم٤مرة ٟمٗمًف احلدي٨م ذم أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذح اًم٘م٤مري قمٛمدة

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ٟمٕمرف يمٜم٤م: ىم٤مل ٕنف: أُمره يًتٛمر مل اًمّمالة دسمر سم٤مًمتٙمٌػم اجلٝمر

 اًمذي هق وهذا، قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ يًتٛمر مل قمرومف ُم٤م أن إمم إؿم٤مرة ومٗمٞمف، ذًمؽ اًمًالم

 ظمٗمض قمغم حتض واًمتل واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمقاردة اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ٌمدئ ُمع يتٜم٤مؾم٥م

 احلدي٨م هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜم٤مؾم٦ٌم أووحٝم٤م وُمـ، يمٚمٝم٤م إذيم٤مر ذم رومٕمف وقمدم اًمّمقت

 اًمًٜمـ ذم داود وأبق اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه اًمذي اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م هق

شًم٤م ؾمٛمع ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح ًمًٜمدسم٤م وهمػممه٤م  اًمًت٤مر ومٙمِمػ اعمًجد ذم أصقا

 هذا شاًم٘مراءة ذم سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال، رسمف يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: وىم٤مل

 ؾمٞمام ٓ، اعمًجد ذم احل٤مضيـ ُمـ يمثػم قمغم اًمتِمقيش ُمـ اًمّمقت رومع ُمـ يؽمشم٥م ُم٤م

 أيب طمدي٨م ُمـ ٞمحٞمٝمامصح ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف اًمذي احلدي٨م ُمع يتٜم٤مرم مم٤م وذًمؽ

 قمٚمقٟم٤م إذا ومٙمٜم٤م ط اًمٜمٌل ُمع ؾمٗمر ذم ىم٤مومٚملم يمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض إؿمٕمري ُمقس

شمٜم٤م رومٕمٜم٤م ذوًم٤م شمٜم٤م رومٕمٜم٤م وادًي٤م هٌٓمٜم٤م وإذا سم٤مًمتٙمٌػم أصقا  قمٚمٞمف وم٘م٤مل سم٤مًمتًٌٞمح أصقا
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 وٓ سم٠مصؿ ًمٞمس شمدقمقٟمف ُمـ إن أنٗمًٙمؿ قمغم أرسمٕمقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: واًمًالم اًمّمالة

 قمٜمؼ ُمـ أطمديمؿ إمم أىمرب هق ُمـ شمدقمقن إٟمام، سمّمػًما  ؾمٛمٞمًٕم٤م شمدقمقن امإٟم، هم٤مئ٥م

: قمٚمٞمٝم٤م اؿمٗم٘مقا .. أنٗمًٙمؿ قمغم أرسمٕمقا : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هذا ذم اًمِم٤مهد شإًمٞمف رطم٤مًمتف

 إشمٕم٤مسمٙمؿ ذم طمٙمٛم٦م ُمـ هٜم٤مك ومٚمٞمس سمّمػم ؾمٛمٞمع هق وشمذيمروٟمف شمٜم٤مدوٟمف اًمذي ٕن

 ذم سم٤مًمٙمؿ ومام اًمّمحراء ذم وهؿ هذا، رسمٙمؿ ذيمر ذم ٕصقاشمٙمؿ سمرومٕمٙمؿ ٕنٗمًٙمؿ

 سمٕمض هٜم٤مك يٙمقن أن -وأبًدا دائاًم  ٟمِم٤مهد يمام واىمع وهذا- يٗمؽمض اًمذي اعمًجد

 ه١مٓء أن ؿمؽ ٓ سم٤مًمذيمر أصقاهتؿ اًمٜم٤مس يرومع ومحٞمٜمام أيمثر أو سمريمٕم٦م اعمًٌقىملم

 اًمرؾمقل سح وهلذا، اًمتِمقيش وُمـ إذى ُمـ رء يّمٞمٌٝمؿ صالهتؿ ذم اعمًٌقىملم

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓ»: ذيمره اًم٤ًمسمؼ ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 شم١مذوا اًمذيمر ذم سم٤مجلٝمر: أي، اعم١مُمٜملم ومت١مذوا: وهمػمه اًمٌٖمقي اإلُم٤مم زاد شسم٤مًم٘مراءة

 .اعمّمٚملم ُمـ واعمًٌقىملم واًمذايمريـ اًمت٤مًملم قمغم سم٤مًمتِمقيش إٓ ذًمؽ وًمٞمس اعم١مُمٜملم

 ش74: 11: 11/ 3 - اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م»

 الصؾقات؟ عؼب ذكربال اجلفر يرشع هؾ

 قمغم سم٤مًمذيمر اجلٝمر يم٤من»: اًمٌخ٤مري ذم -قمٜمف اهلل ريض- قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل: السائؾ

 .شاعمٙمتقسم٦م-أو -اعمٙمتقسم٤مت اًمّمٚمقات دسمر ط اهلل رؾمقل قمٝمد

 دسمر سم٤مًمذيمر اجلٝمر ُمنموقمٞم٦م احلدي٨م هذا ُمـ ي١مظمذ أن يٛمٙمـ هؾ: السمال

 ؟ ؾمٜم٦م أنف قمٜمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اجلٝمر هذا وهؾ اعمٙمتقسم٦م؟ اًمّمٚمقات

 قمـ اًمقاردة سم٤مٕذيم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م إوراد ذم ضم٤مء ُم٤م ُمٛمقع إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا: الشقخ

 اًمتل إطم٤مدي٨م ُمٛمقع إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا وم٠مىمقل: إطم٤مدي٨م وذم ،ضمٝم٦م ُمـ ط اًمٜمٌل

 إمم وٟمٔمرٟم٤م: ضمٝم٦م ُمـ اًمّمٚمقات دسمر وأنقاقمف سم٠مؿمٙم٤مًمف اًمذيمر قمغم احلض ذم ضم٤مءت

 قمغم ًمٚمتِمقيش ُمٜمًٕم٤م سم٤مًمذيمر اًمّمقت عروم قمـ شمٜمٝمك ضم٤مءت اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م

 : وهل اًمت٤مًمٞم٦م سم٤مًمٜمتٞمج٦م ومٜمخرج اعمّمٚملم أو اًمذايمريـ

 أن يٗمٞمد مم٤م اًمّمالة سمٕمد وإوراد إذيم٤مر أطم٤مدي٨م ُمـ إول اًمٜمقع ذم ضم٤مء ُم٤م أن
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 قمٚمٞمٜم٤م وضم٥م: هذا قم٤ٌمس اسمـ يمحدي٨م ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يم٤من اًمذيمر ُمـ سمٜمقع اجلٝمر

 اًمّمقت رومع قمـ شمٜمٝمك اًمتل إطم٤مدي٨م وسملم ،ٜم٤مهُمٕم ذم يٙمقن ىمد وُم٤م سمٞمٜمف اًمتقومٞمؼ

 ذم وهمػُممه٤م ؾمٜمٜمف ذم داود وأبق اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه ُم٤م: أمِهٝم٤م وُمـ سم٤مًمذيمر

شًم٤م ُمرة ؾمٛمع أنف ط اًمٜمٌل قمـ: همػِممه٤م  ي٤م»: وىم٤مل اًمًت٤مرة وم٠مزاح، اعمًجد ذم أصقا

 ُمٌٞمٜم٦م ه٤مُم٦م زي٤مدة ـاعمذيمقَريْ  همػم زادش سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓ اًمٜم٤مس أهي٤م

 جيٝمر ٓ»، شاعم١مُمٜملم ومت١مذوا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ: اًمٜمٝمل ؾم٥ٌم

 اًمٜمٝمل ذم سحًي٤م احلدي٨م هذا يم٤من وم٢مذاش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ

 سم٤مًمذيمر اجل٤مهر يِمقش ٓ أن: وهل اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًم٦م واوح٦م سمٕمٚم٦م وُمٕمٚمالً  اجلٝمر قمـ

 أن اًميوري ُمـ ذاك طملم يم٤من ،اًمذايمريـ قمغم أو اعمّمٚملم قمغم اًمّمٚمقات قم٘م٥م

 يم٤من ط اًمٜمٌل ضمٝمر أن قمغم يدل مم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم يٙمقن ىمد وُم٤م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م حُيٛمؾ

 أضمؾ ُمـ يم٤من أنف قمغم وٟمحقه احلدي٨م هذا حيٛمؾ أن يٜمٌٖمل: ضمٝمًرا  اًمّمالة سمٕمد يذيمر

 ذم آٟمًٗم٤م ذيمره ضم٤مء اًمذي اعمٌدأ يٜم٤مذم ذًمؽ ٕن ُمٓمردة ؾمٜم٦م ًمٞمتخذ يٙمـ ومل، اًمتٕمٚمٞمؿ

 وهذاش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓ»: وهمػمه اعمقـم٠م طمدي٨م

 سمريمٕم٦م ُمًٌقىًم٤م اعمّمٚملم أطمد يٙمقن طمٞمٜمام اًمٞمد عمس اًم٤ٌمطم٨م اًمٗم٤مطمص يٚمٛمًف اإليذاء

 يمٞمػ اعمّمكم هذا يٕمرف ومال، اًمّمالة دسمر سم٤مًمذيمر جيٝمرون اًمٜم٤مس ومٞم٘مقم ،سم٠مظمرى أو

 ًمذًمؽ، سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع سم٥ًٌم قمٚمٞمف اًمتِمقيش ُمـ سمف حيٞمط ُم٤م ًمٙمثرة صالشمف يتؿ

ش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 اعمّمٚملم قمغم اًمتِمقيش: وهق أٓ ُمٕمٜمقي إيذاء أطمد قمغم خيٗمك ٓ يمام: هٜم٤م وم٤مإليذاء

 .اًمذايمريـ وقمغم اًمت٤مًملم وقمغم

 صٚمقاهتؿ سمٕمض ذم يًٌ٘مقن ىمد اًمٜم٤مس سمٕمض أن أوًٓ  ذيمرشمف ُم٤م اعمالطمظ ُمـ وم٢من

 سم٤مًمتٙمٌػم صقشمف اإلُم٤مم ٟمٗمس رومع ًمق سمؾ: أصقاهتؿ اإلُم٤مم وراء اجل٤مًمًقن رومع وم٢مذا

 أن يريدون اًمذيـ اًمذايمريـ قمغم أجًْم٤م وًمِمقش سمؾ، اعمًٌقىملم ه١مٓء قمغم ًمِمقش

 ؾمالم قم٘م٥م ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس سمٕمض ُمثالً ، اًمّمالة سمٕمد اعمنموقم٦م إذيم٤مر سمٌٕمض ي٠متقا 

 اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم أن٧م مهللا، اهلل أؾمتٖمٗمر ،اهلل أؾمتٖمٗمر ،اهلل أؾمتٖمٗمر»: اإلُم٤مم

 اٟم٘مْم٤مء يٕمرومقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن: ي٘مقل واحلدي٨م شواإليمرام اجلالل ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م
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 أقمقذ إين مهللا» شاًمًالم أن٧م مهللا»: سم٤مًمتٙمٌػم اًمّمقت سمرومع ط اًمٜمٌل صالة

 إمم احلدي٨م هذا يِمػم وإٟمام: اًمتٙمٌػم ًمٗمٔم٦م ٛمٚمفيِم ٓ ُمٕمٚمقم هق مم٤م ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤مشسمؽ

 ُمـ سمٜمقع صقشمف اإلُم٤مم رومع إذا ومحٞمٜمئذ، اًمتٙمٌػم ُمـ رء خي٤مًمٓمف ىمد اًمذي اًمتٝمٚمٞمؾ

 : ؿمٞمئلم أطمد ُمـ هلؿ ُمٜم٤مص ٓ وم٤معم٘متدون اًمذيمر

 يِرد وهٜم٤م ،ُمنموقًم٤م يم٤من وًمق اخل٤مص ذيمره ذم ُمٕمف ويٛمِمقا  يت٤مسمٕمقه أن إُم٤م

: أي اجلَقق أو سم٤مجلُقق يمًقري٤م اًمٌالد سمٕمض ذم فيٕمر اًمذي اجلامقمل اًمذيمر ُمقوقع

 وذم: ُم١مذٟملم ُمـ أيمثر أو مخ٦ًم ي١مذٟمقن - أن طمتك يزًمقن ٓ ورسمام- ويم٤مٟمقا  ،مج٤مقم٦مً 

 أن ومٌٕمد ذًمؽ وُمع ،واطمد سمّمقت واطمًدا أذاًٟم٤م دُمِمؼ ذم ُمًجد أيمؼم وذم اعمٜم٤مرة

 هلو اًمٌدقم٦م هذه قمغم يًتٛمرون يزاًمقن ٓ وم٠مجًْم٤م هذه اًمّمقت ُمٙمؼمات وضمدت

 سمٕمض ذم جيتٛمٕمقن يمذًمؽ ،سمٛمنموع ًمٞمس وهذا ،اجلامقمل إذان أي اجلقق سمدقم٦م

 اًمٕمِم٤مء صالة ودسمر، اعمٖمرب صالة دسمر اعمنموقم٦م اًمٕمنم اًمتٝمٚمٞمالت قمغم اعم٤ًمضمد

 اًمت٤مًملم قمغم وإُم٤م اعمًٌقىملم قمغم إُم٤م شمِمقيش هذا ذم أن ٓؿمؽ ،ضمٝمًرا  واطمد سمّمقت

 .سمف صقشمف اإلُم٤مم يرومع اًمذي اًمذيمر هذا همػم سم٠مذيم٤مر اًمذايمريـ أو

 قمـ شمٜمٝمك اًمتل وإطم٤مدي٨م -قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م - احلدي٨م هذا سملم اجلٛمع وم٢مذن

: يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ي٘مقل يمام هق إٟمام اًمت٤مًملم أو اعمّمٚملم قمغم اًمتِمقيش

 شمنميًٕم٤م يم٤من: أيش اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ يم٤من سم٤مًمتٙمٌػم صقشمف ط اًمٜمٌل رومع أن»: شإم»

 وهذا ،اًمّمالة سمٕمد ي٘مقًمقا  أن يٜمٌٖمل ُم٤م اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ وهق: ح٦مواو حلٙمٛم٦م زُمٜمًٞم٤م

 .اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مب ُمـ صقشمف اإلُم٤مم يرومع أن يًتٚمزم

 ذم أطمٞم٤مًٟم٤م صقشمف يرومع يم٤من ط اًمٜمٌل أن إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

 صالة ذم اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اًم٘مراءة أن يٕمٚمؿ ومٙمٚمٜم٤م، ومٞمف اًمّمقت ظمٗمض اًمًٜم٦م ُمـ سمٕمض

 ىمت٤مدة أبق ىم٤مل وم٘مد ذًمؽ وُمع ،ومٞمٝم٤م اجلٝمر ينمع وٓ ا ًه  شمٙمقن واًمٕمٍم اًمٔمٝمر

 اًمٔمٝمر صالة ذم ط اًمٜمٌل ىمراءة طمدي٨م روى طمٞمٜمام قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض إنّم٤مري

 ح٤مذا؟ شأطمٞم٤مًٟم٤م اًمًقرة يًٛمٕمٜم٤م ويم٤من»: قمٜمف اهلل ريض ىم٤مل، ًها  اًمٕمٍم صالة وذم

 قم٤مرو٦م وم٤مئدة وهل - شمٖمٚم٧ٌم اًمتٕمٚمٞمؿ وم٤مئدة ومٝمٜم٤م، اًمني٦م اًمّمالة ذم ي٘مرأ  سمام ًمٞمٕمُٚمٛمٝمؿ
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ر ؾمٜمٞم٦م قمغم -  اؾمتـ وىمد ،اًمٕمٍم وصالة اًمٔمٝمر صالة اًمّمالشملم ذم سم٤مًم٘مراءة اإلها

 وم٘مد، قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اًمن ومٞمف إصؾ سمام اجلٝمر ؾمٜم٦م: اًمًٜم٦م هبذه

: أنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ ُمٜم٘مٓمع وًمٙمٜمف، صم٘م٤مت رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مد ُمًٚمؿ اإلُم٤مم روى

 زال ىمد آٟم٘مٓم٤مع هذا ًمٙمـ، شوسمحٛمدك مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ تٗمت٤محآؾم سمدقم٤مء جيٝمر يم٤من»

 قمغم شمًتدرك اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ وهذا، ُمًٚمؿ ـمريؼ همػم أظمرى ـمريؼ ُمـ سمٛمجٞمئف

 إمم اًمّمح٦م ُمـ اعمتـ يٜمجق ٓ وًمٙمـ ُمٜم٘مٓمع سم٢مؾمٜم٤مد أورده٤م طمٞم٨م ُمًٚمؿ اإلُم٤مم

 سمٕمض ذم ذًمؽ ذيمرت يمام إظمرى إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم وصٚمف ضم٤مء ىمد ٕنف اًمْمٕمػ

 .ٌليمت

 .اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ ىمد: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ يٛمٙمـ صقشمف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ومرومع

 يم٤من - آٟمًٗم٤م قمرومتؿ يمام - ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ ،اًمًٜم٦م أطمٞم٤م وم٘مد ٓ: وم٠مىمقل أن٤م أُم٤م

 ٕن ذًمؽ ومٞمٝم٤م اًمن اًمًٜم٦م أن ُمع: اًمٕمٍم وذم اًمٔمٝمر ذم ىمراءشمف ذم أطمٞم٤مًٟم٤م صقشمف يرومع

 ٓ ٕنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ومٕمٚمف ُم٤م وهذا: اًمتٕمٚمٞمؿ هق اًمن ُمٙم٤من ذم اجلٝمر ُمـ اًم٘مّمد

 ط اًمٜمٌل أن قمٚمٞمف خيٗمك ٓ ط اًمٜمٌل وراء يمثػمة ؾمٜملم صغمَّ  ىمد وهق قمٚمٞمف خيٗمك

 ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أظمرج وىمد: ٓ يمٞمػ ،ًها  اإلؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ي٘مرأ  يم٤من

 أرأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م»: ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام

 وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا»: أىمقل ىم٤مل ششم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة اًمتٙمٌػم سملم شمؽؾمٙمق

 أدقمٞم٦م ُمـ اعمٕمروف اًمدقم٤مء آظمر إممش واعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمام ظمٓم٤مي٤مي

 سمٕمد ط اًمٜمٌل ي٘مرأ  ُم٤م يًٛمٕمقن ٓ يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن سيح ٟمص ومٝمذا ،اإلؾمتٗمت٤مح

ٝمقا  وًمذًمؽ، اإلطمرام شمٙمٌػمة  اإلطمرام شمٙمٌػمة سملم شم٘مقل ٤مذاُم: اًم١ًمال هذا إًمٞمف وضمَّ

 قمٛمر أن ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ ٓ إذن، اًمدقم٤مء ومذيمر: أىمقل: ىم٤مل ضمٝمًرا؟ أي اًم٘مراءة وسملم

 اًمٜم٤مس ًمُٞمٕمٚمِّؿ ضمٝمر وًمٙمـ: اًمن هق اإلؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ذم اًمًٜم٦م أن يٕمٚمؿ ٓ اخلٓم٤مب سمـ

 .آظمره إمم شوسمحٛمدك اهلل ؾمٌح٤مٟمؽ»: أدقمٞمتف ُمـ اإلؾمتٗمت٤مح دقم٤مء أن

 اهلل ريض قمثامن قمـ صح ُم٤م أن أىمقل سمؾ يروى ُم٤م: يمٌػم رٍق وم٤م ُمع هذا ويِمٌف

 هذا ىمٍم همػم مت٤مًُم٤م صٚمقات اخلٛمس ُمٜمك ذم صغم سم٤مًمٜم٤مس طم٩م ح٤م ظمالومتف ذم أنف قمٜمف



   يمت٤مب أذيم٤مر اًمّمالة   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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 اًم٘مٍم اًمًٜم٦م أن يٕمٚمؿ وهق اإلمت٤مم هذا شمٕمٚمٞمؾ ذم اًمرواي٤مت سمٕمض وُروي٧م ،صح ىمد

 قمغم محٚمف: وٕمػ ومٞمٝم٤م اي٦مرو اإلمت٤مم؟ىم٤مًم٧م قمغم محٚمف اًمذي ومام: ُمٜمك ذم ًمٚمح٤مج سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ٓ أهنؿ ومٞمٝمؿ اعمٗمروض وإقمراب: سم٤مٕقمراب قم٤مُمًرا  يم٤من اعمقؾمؿ ذًمؽ ذم أنف ذًمؽ

 أن ىمًٍما  صغم ًمق أنف يٗمٝمٛمقا  أن قمٜمف اهلل ريض هق ومخٌم ،ًمدهيؿ قمٚمؿ وٓ وم٘مف

 .وطمي ؾمٗمر سملم يٗمرىمقن ٓ ىمًٍما  دائاًم  هٙمذا هل اًمّمالة

 جيقز ٓ أنف وىم٤مقمدة ُمٌدأ هٜم٤مك يم٤من ذاإ أنف ٟمٗمٝمؿ أن اعمج٤مل ًمٜم٤م يٗمًح هذا وم٢مذن

 يمحدي٨م طمدي٨م ضم٤مءٟم٤م صمؿ: اعمّمٚملم قمغم اًمتِمقيش ُمـ ومٞمف ح٤م سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع

 أنف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم قمـ آٟمًٗم٤م ٟم٘مٚمتف ُم٤م ذاك طملم وم٤معمخرج اجلٝمر ذم سيح قم٤ٌمس اسمـ

 .شمٕمٚمٞمام يم٤من

 .اجلقاب هق هذا

 ش41 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى»

 ادغرب صالة عدب التفؾقؾ

 هل هؾ، اعمٖمرب صالة سمٕمد اًمٚمٞمٚم٦م ومٕمٚمتٝم٤م اًمتل اًمتٝمٚمٞمالت أن ي٠ًمل هق: الشقخ

ٌُف ومٌدأت، ط اًمٜمٌل قمـ صم٤مسمت٦م ، صم٤مسم٧م ذًمؽ ٟمٕمؿ: وم٘مٚم٧م، اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء ُأضِمٞم

 طمدي٨م سمّمح٦م أىمقل ىمديامً  يمٜم٧م: وىمٚم٧مش ومٕمٚمتف رأجتٜمل ح٤م، قمٜمدي يث٧ٌم مل وًمق»

 ُيْثٜمِل أن ىمٌؾ» ىمٞمد دون، اًمٗمجر صالة وسمٕمد اعمٖمرب صالة سمٕمد اًمٕمنم اًمتٝمٚمٞمالت

 ش.رضمٚمٞمف

ى ؿم٤مهداً  اًم٘مٞمد هلذا وضمدت صمؿ   سمـ ؿمٝمر إؾمٜم٤مده ذم اًمذي، احلدي٨م سمف شَمَ٘مقَّ

 .طمقؿم٥م

 ُم٤م، إُم٤مُم٤مً  سمٙمؿ اًمٚمٞمٚم٦م َصٚمَّٞم٧م ومٚمام، اًمٕمنم اًمتٝمٚمٞمالت ُمع اًم٘مٞمد هذا أختزم ومٌدأت 

 .ؾمٗمر قمغم نٜم٤مٕ: يمثػماً  اًمٌ٘م٤مء قمغم قم٤مزُم٤مً  أيمـ مل ٕنٜمل: إًمٞمٙمؿ شمقضمٝم٧م

 واٟمٍموم٧م ىمٛم٧م ُمٜمٝم٤م اٟمتٝمٞم٧م ومٚمام، رضمكم ُأثٜمل أن ىمٌؾ اًمٕمنم سم٤مًمتٝمٚمٞمالت وم٠متٞم٧م 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب أذيم٤مر اًمّمالة 
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 .اعمًجد ُمـ ظم٤مرضم٤مً 

 ُمـ ىمّمدت ُم٤م ضمقاب وإٟمام، ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب أىمقل ٓ ضمقاب هق ومٝمذا 

 .اًم١ًمال

 ش 11: 31: 11/ 718/ واًمٜمقر اهلدى» 

 صالة كؾ دبر التؽبر

، اًمّمالة سمٕمد اًمتٙمٌػم ذم، اًمٌخ٤مري ذم قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م ذطمؽ هق ُم٤م: السائؾ

 سمّمقت ايمؼم اهلل ايمؼم اهلل ي٘مقل ُمّمؾ يمؾ أن قمغم يدل ومٝمؾ، اًمّمالة سمٕمد ي٘مقل

 واًمٜمقاومؾ؟ اًمٗمرض سمّمالة ظم٤مص هق وهؾ، ىمٚمٞمالً  ُمرشمٗمع

، اًمتٙمٌػم سمٚمٗمظ، روايت٤من ًمف هق صمؿ، اًمٗمريْم٦م ذم وارد ـمٌٕم٤مً  احلدي٨م: الشقخ

 .اًمذيمر وسمٚمٗمظ

ش سم٤مًمذيمر اًمّمقت سمرومع، ط اًمٜمٌل صالة اٟم٘مْم٤مء رفٟمٕم يمٜم٤م»: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل 

 .اًمذيمر ُمـ ضمزء اًمتٙمٌػم، اًمتٙمٌػم ُمـ أهؿ واًمذيمرش سم٤مًمتٙمٌػم» رواي٦م وذم

 اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من مم٤م، اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم صم٤مسمت٦م قمديدة أذيم٤مر هٜم٤مك أن وُمٕمٚمقم 

 .هب٤م أصح٤مسمف سمٕمض أُمر مم٤م أو، هب٤م اهلل يذيمر

 اًمّمقت رومع جيقز ٓ أنف، اًمًٜم٦م ذم سم٧مواًمث٤م، اًمذيمر هذا ُمـ ضمزء وم٤مًمتٙمٌػم 

 .اًمتِمقيش ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م ح٤م سم٤مًمذيمر

 ش 11: 34: 77/ 748/واًمٜمقر اهلدى»

 الصالة بعد لؾتسبقح القد عؼد كقػقة

 اهلل رؾمقل رأى طمٞمٜمام قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب سم٘مقل اعم٘مّمقد ُم٤م: مداخؾة

 يمؾ دسمر: ىم٤مل اًمذي اًمذيمر دي٨مطم ذم وذًمؽ، اًمتًٌٞمح هٜم٤م ي٘مّمد سمٞمده يٕم٘مدهـ ط

 ٓ أهنـ يردن اًمٜم٤ًمء.. ُمراقم٤مة ُمع، اًمٕم٘مد يمٞمٗمٞم٦م هل ومام، ًمديٙمؿ ُمٕمٚمقم هق يمام، صالة



   يمت٤مب أذيم٤مر اًمّمالة   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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 .اًمٙمٞمٗمٞم٦م شمٗمّمٞمؾ ذم هذا يراقمك أن ومػمضمقن اًمرؤي٦م يًتٓمٕمـ

 .ظمٓم٠م اًم١ًمال ذم هريرة ٕيب احلدي٨م قمزو: أوًٓ : الشقخ

 أنف سم٤مإلظم٤ٌمر ايمتٗمك اًمراوي نٕ: ُمٕمٞمٜم٦م يمٞمٗمٞم٦م ًمف ًمٞمس قمٚمٛم٧م ومٞمام اًمٕم٘مد أن: صم٤مٟمًٞم٤م

 ومٙمؾ، اهلل ؿم٤مء إن ؾمٝمؾ ومٞمف وم٤مُٕمر، سمٞمٛمٞمٜمف اًمتًٌٞمح يٕم٘مد يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 أؾمٝمؾ يراه٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م أو سم٤مٕؾمٚمقب ومٚمٞمٕم٘مد أنثك أو ذيمًرا  يم٤من ؾمقاء ُمّمؾ

 إٟم٤ًمن وممٙمـ، صمالصم٦م وم٠مقمتؼمه٤م ُمٗم٤مصؾ صمالث إصٌع يمؾ ذم أقم٘مد ُمثاًل  أن٤م، إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًمذي ومٝمق اًمٕمد ذم ًمٚمذايمر يتٞمن ومام، وهٙمذا اصمٜملم واًمث٤مٟمٞم٦م إصٌع ذم واطمد يٕمد نأ

 .اًمٕم٘مد هذا ذم ُمٕمٞمٜم٦م سمٙمٞمٗمٞم٦م ؾمٜم٦م ًمديٜم٤م ًمٞمس ٕنف: يٗمٕمٚمف

 ش17: 48: 11/ب49: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 الصالة مـ الػراغ بعد الذكر تلخر حؽؿ

 .اًمّمالة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمذيمر شم٠مظمػم: مداخؾة

 .رإضم يذه٥م، ٓ: الشقخ

 يٚمحؼ أن يريد صمؿ، ُمٕملم ُمًجد ذم صغم قمٚمؿ ـم٤مًم٥م يٙمقن ىمد، ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .اًمدرس يٚمحؼ طمتك اًمّمالة سمٕمد ُم٤ٌمًذة ومٞمخرج، آظمر ُمًجد ذم ُمثاًل  اًمدرس

 .ُم٤مر وهق هب٤م ي٠ميت: الشقخ

 ي١مصمر؟ ُم٤م هذا أىمّمد أن٤م: مداخؾة

 .ي١مصمر ُم٤م ٓ: الشقخ

 ش11: 49: 11ش /47» ضمدة ومت٤موى»



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب أذيم٤مر اًمّمالة 
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« اهلل يذكر قعد ثؿ مجاعة يف الصبح صالة صذ مـ»: حديث

 يف مؽان أي يف أو فقف صذ الذي ادؽان يف يبؼك أكف ادؼصقد هؾ

 ادسجد؟

 أنف اعم٘مّمقد هؾش اهلل يذيمر ىمٕمد صمؿ مج٤مقم٦م ذم اًمّمٌح صالة صغم ُمـ»: طمدي٨م

 اعمًجد؟ ذم ُمٙم٤من أي ذم أو ومٞمف صغم اًمذي اعمٙم٤من ذم يٌ٘مك

 يذيمر ىمٕمد صمؿ مج٤مقم٦م ذم ًمّمٌحا صالة صغم ُمـ» ط اًمرؾمقل ىمقل: السائؾ

 اعمًجد؟ ذم ُمٙم٤من أي ذم أو ومٞمف صغم اًمذي اعمٙم٤من ذم يٌ٘مك أنف اعم٘مّمقد هؾش اهلل

 ًمٞمس يٌدو هذا ًمٙمـ ومٞمف يّمغم ُمٙم٤من يٕمٜمل إوٞمؼ اعمٙم٤من ذم اعمت٤ٌمدر هق: الشقخ

 ومٞمٔمؾ اًمٙمٌػم إضمر قمغم احلّمقل أراد إذا اإلٟم٤ًمن حيت٤مط هذا ُمثؾ ذم..سم٤مًمذات ُم٘مّمقد

 .ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع ومال آظمر رء أو، ُمٜمف ًمٞم٘مرأ  اعمّمحػ أظمذ ُمثال اطمت٤مج إذا إٓ، ُمٙم٤مٟمف

 ش7ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى» 

 السػر؟ يف الصالة بعد باألذكار اإلتقان السـة مـ هؾ

 اًمًٗمر؟ ذم اًمّمالة سمٕمد سم٤مٕذيم٤مر اإلشمٞم٤من اًمًٜم٦م ُمـ هؾ: مداخؾة

 اًمٗمريْم٦م؟ سمٕمد: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 إذيم٤مر سملم ومرىًم٤م هٜم٤مك أن زم يٌدو ًمٙمـ، ط اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ يٜم٘مؾ مل: قخالش

 اًمرؾمقل قمـ اًمقارد هق اجلٛمع يم٤من ح٤م، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمريْم٦م سمٕمد وإذيم٤مر اًمٗمريْمتلم سملم

 سمٕمد أُم٤م، اًمٗمريْمتلم سملم ومّمؾ هٜم٤مك يٙمـ مل سم٠منف ُمِمٕمر دًمٞمؾ ومذًمؽ اًمًالم قمٚمٞمف

 سملم ذيمرٟم٤مه اًمذي سم٤مًمٜمٗمل يِمٕمرٟم٤م ُم٤م جدٟم ومال إومم إمم اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمريْم٦م

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمريْم٦م سمٕمد سم٤مٕذيم٤مر ي٠ميت أنف: ي٘م٤مل أن ومٞمٛمٙمـ، اًمّمالشملم

 ش11: 49: 11ش /47» ضمدة ومت٤موى» 





 

 

 األذاُ أحكاً





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم إذان 
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 األذان ترشيع تاريخ

 وىم٧م طم٤من إذا سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ يٜم٤مدي ]أي ىمٌؾ شمنميع إذان[ ذًمؽ ىمٌؾ يم٤مٟمقا 

 .سمذًمؽ ط وأُمره قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ُمـ سم٢مؿم٤مرة وذًمؽ اًمّمالة

 اعمديٜم٦م ىمدُمقا  طملم اعمًٚمٛمقن يم٤من: قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل

 وم٘م٤مل ذًمؽ ذم يقُم٤م ومتٙمٚمٛمقا  أطمد هب٤م يٜم٤مدي وًمٞمس اًمّمٚمقات ومٞمتحٞمٜمقن جيتٛمٕمقن

 اًمٞمٝمقد ىمرن ُمثؾ ىمرٟم٤م: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل اًمٜمّم٤مرى ٟم٤مىمقس ُمثؾ ٟم٤مىمقؾم٤م اختذوا: سمٕمْمٝمؿ

 ىمؿ سمالل ي٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل سم٤مًمّمالة؟ يٜم٤مدي رضمال شمٌٕمثقن ٓ أو: قمٛمر وم٘م٤مل

 [.صحٞمح.]شسم٤مًمّمالة ومٜم٤مد

 يم٤من، إذان همػم اًمّمالة إمم دقم٤مء اًمٜمداء هذا»: ش76/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل

 ش.إذان ذقم٦م ىمٌؾ

 اًمٜمٌل وم٢من.. أطمقال صمالصم٦م اًمّمالة أطمٞمٚم٧م: قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ وىم٤مل

: قمٚمٞمف أنزل اهلل إن صمؿ اعم٘مدس سمٞم٧م إمم ؿمٝمرا  قمنم ؾمٌٕم٦م يّمكم وهق اعمديٜم٦م ىمدم ط

▬  
ِ
اَمء ًَّ  إمم اهلل ومقضمٝمف: ىم٤مل[ 177/  اًمٌ٘مرة] أي٦م ♂...ىَمْد َٟمَرى شَمَ٘مٚم٥َُّم َوضْمِٝمَؽ ذِم اًم

 .طمقل ومٝمذا: ىم٤مل ُمٙم٦م

 يم٤مدوا أو ٟم٘مًقا  طمتك سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ هب٤م وي١مذن ًمٚمّمالة جيتٛمٕمقن ويم٤مٟمقا : ىم٤مل

 اهلل رؾمقل أتك زيد سمـ اهلل قمٌد: ًمف ي٘م٤مل ٤مرإنّم ُمـ رضمال إن صمؿ: ىم٤مل يٜم٘مًقن

 ٟم٤مئام أيمـ مل إين: ىمٚم٧م وًمق - اًمٜم٤مئؿ يرى ومٞمام رأج٧م إين اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ط

 نا أظمي صمقسم٤من قمٚمٞمف ؿمخّم٤م رأج٧م إذ واًمٞم٘مٔم٤من اًمٜم٤مئؿ سملم أن٤م سمٞمٜم٤م إين - ًمّمدىم٧م

 إٓ إهل ٓ أن أن دأؿمٝم اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: وم٘م٤مل اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ

 همػم ىم٤مل اًمذي ُمثؾ ىم٤مل صمؿ: ىم٤مل ؾم٤مقم٦م أُمٝمؾ صمؿ إذان ُمـ ومرغ طمتك ُمثٜمك ُمثٜمك اهلل

 قمٚمٛمٝم٤م»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ذًمؽ ذم يزيد أنف

 .هب٤م أذن ُمـ أول سمالل ومٙم٤منش هب٤م ومٚمٞم١مذن سمالٓ

 سمف ـم٤مف اًمذي ُمثؾ يب ـم٤مف ىمد اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وضم٤مء: ىم٤مل
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 .احلدي٨م. طمقٓن ومٝمذان ؾمٌ٘مٜمل أنف همػم

 ُمرة سمـ قمٛمرو صمٜمل: اعمًٕمقدي قمـش 84» داود وأبقش 476/ 1» أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف ًمٞمٚم٦م أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ

: وىم٤مل اًمقضمف هذا ُمـش 447/ 4» احل٤ميمؿ سم٤مًمّمٞم٤مم يتٕمٚمؼ مم٤م ُمٜمف ىمٓمٕم٦م وروى

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش. صحٞمح»

 أظمرضمف». ٟمحقه قمٛمرو قمـ ؿمٕم٦ٌم شم٤مسمٕمف ىمد ًمٙمـ اظمتٚمط ىمد يم٤من اعمًٕمقدي: ىمٚم٧م

 .صحٞمح اعمت٤مسمٕم٦م هبذه ومٝمقش 13» اعم٠ًمخ٦م ذم ًمٗمٔمف وي٠ميتش 83 أجْم٤م داود أبق

 شميب ـمقيٚم٦م ظمِم٦ٌم وهل سم٤مًمٜم٤مىمقس اًميب: اًمٜم٘مس: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم. ٟم٘مًقا : ىمقًمف

 .صالهتؿ أوىم٤مت هب٤م يٕمٚمٛمقن واًمٜمّم٤مرى ُمٜمٝم٤م أصٖمر سمخِم٦ٌم

 وسم٘مقًمف اًمرؤي٤م ذم إي٤مه رسمف قمٌد سمـ زيد سمـ اهلل ًمٕمٌد اعمَٚمؽ ٚمٞمؿسمتٕم إذان ذع صمؿ

 .شاهلل ؿم٤مء إن طمؼ ًمرؤي٤م إهن٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف

 ذم ًمٚمٜم٤مس سمف ًمٞميب سم٤مًمٜم٤مىمقس ط اهلل رؾمقل أُمر ح٤م: زيد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل

 اهلل قمٌد ي٤م: ًمف وم٘مٚم٧م يده ذم ٟم٤مىمقؾم٤م حيٛمؾ رضمؾ ٟم٤مئؿ وأن٤م يب ـم٤مف ًمٚمّمالة اجلٛمع

 أدًمؽ أومال: ىم٤مل اًمّمالة إمم سمف ٟمدقمق: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل. سمف شمّمٜمع ُم٤م: وم٘م٤مل قس؟اًمٜم٤مىم أتٌٞمع

 أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: شم٘مقل: ىم٤مل سمغم: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل ذًمؽ؟ ُمـ ظمػم هق ُم٤م قمغم

 اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد اهلل ٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد أيمؼم اهلل

 طمل اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد

 إذا شم٘مقل: ىم٤مل صمؿ سمٕمٞمد همػم اؾمت٠مظمر صمؿ. اهلل إٓ إهل ٓ أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل اًمٗمالح قمغم

 اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اًمّمالة أىمٞمٛم٧م

 اهلل أيمؼم اهلل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل

 : وم٘م٤مل رأج٧م سمام وم٠مظمؼمشمف ط اهلل رؾمقل أتٞم٧م أصٌح٧م ومٚمام. اهلل إٓ إهل ٓ أيمؼم

 وم٢مٟمف سمف ومٚمٞم١مذن رأج٧م ُم٤م قمٚمٞمف وم٠مخؼ سمالل ُمع وم٘مؿ اهلل ؿم٤مء إن طمؼ ًمرؤي٤م إهن٤م»

 .شُمٜمؽ صقشم٤م أندى
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 سمـ قمٛمر سمذًمؽ ومًٛمع: ىم٤مل سمف وي١مذن قمٚمٞمف أخ٘مٞمف ومجٕمٚم٧م سمالل ُمع وم٘مٛم٧م: ىم٤مل

 ُمثؾ رأج٧م ًم٘مد سم٤محلؼ سمٕمثؽ واًمذي: ي٘مقل رداءه جير ومخرج سمٞمتف ذم وهق اخلٓم٤مب

 ش.احلٛمد ومٚمٚمف»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل: ىم٤مل. أري اًمذي

 .ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا

 .ش[1/111»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 تعريػ األذان وبقان حؽؿف

ـَ  ▬: قال تعاىل، اإلعالم: معـاه« األذان»: قال أهل الؾغة: قال األلباين  َوَأَذاٌن ُِم

ويف ، األذان والتأذين واألذين: ويؼال ♂نٌ ذِّ ١مَ ُمُ  نَ ذَّ ٠مَ ومَ ▬: وقال تعاىل، ♂اهلل َوَرؾُمقًمِفِ 

مصدره الـؼل عن ، يف أوقات خمصوصة، اإلعالم بالصالة بألػاظ خمصوصة: الرشع

 وقد اختؾف العؾامء يف حؽؿه.، صاحب الرشيعة

،  ُم٤م طمدي٨مهبام ذم همػم طُٕمر اًمٜمٌل ، واًمّمقاب أنف ومرض يم٤مإلىم٤مُم٦م: ىمٚم٧م

أو  يمام ٓ دمقز اًمزي٤مدة ذم أوًمف، وًمذًمؽ ومال دمقز اًمزي٤مدة ومٞمف، يمحدي٨م اعمزء صالشمف

 ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر.، وىمد ؾمٌؼ أن يمؾ سمدقم٦م والًم٦م، وم٢مهن٤م سمدقم٦م، ذم آظمره

 ش1/113اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

 كػائل فرض األذان

 : يمٗم٤مي٦م ومرض[ إذان]و

 وم٠مىمٞمٛمقا  أهٚمٞمٙمؿ إمم ارضمٕمقا »: قيرثاحل سمـ ح٤مًمؽ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 ومٚمٞم١مذن اًمّمالة طميت وم٢مذا أصكم رأجتٛمقين يمام وصٚمقا  وُمروهؿ وقمٚمٛمقهؿ ومٞمٝمؿ

 ش.أيمؼميمؿ وًمٞم١مُمٙمؿ أطمديمؿ

 أن ط اًمٜمٌل قمغم ىمقُمف واومد ويم٤من أبٞمف قمـ اجلرُمل ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو وقمـ

 طملم ذم يمذا صالة وصٚمقا  يمذا طملم ذم يمذا صالة صٚمقا »: ًمف ىم٤مل ط اهلل رؾمقل
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ٟم٤م أيمثريمؿ وًمٞم١مُمٙمؿ أطمديمؿ ًمٙمؿ ومٚمٞم١مذن اًمّمالة طميت وم٢مذا ايمذ  [قمٚمٞمف ُمتٗمؼش.]ىمرآ

 ومٞمٝمؿ شم٘م٤مم وٓ ي١مذن ٓ ىمري٦م ذم صمالصم٦م ُمـ ُم٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

 ي٠ميمؾ اًمذئ٥م وم٢من سم٤مجلامقم٦م ومٕمٚمٞمؽ، اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ اؾمتحقذ إٓ اًمّمالة

 [طمًـ إؾمٜم٤مده.]شاًم٘م٤مصٞم٦م

 أذاًٟم٤م قمٜمدهؿ يًٛمع مل ُمـ دُم٤مء ط اهلل رؾمقل اؾمتحالل إٓ يٙمـ مل وًمق

 وهق، ش141/ 3» طمزم اسمـ ىم٤مل يمام ذًمؽ ومرض وضمقب ذم ًمٙمٗمك وؾمٌٞمٝمؿ وأُمقاهلؿ

 ىمقُم٤م همزا  إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م إمم سمذًمؽ يِمػم

. قمٚمٞمٝمؿ أهم٤مر أذاٟم٤م يًٛمع مل وإن قمٜمٝمؿ يمػ أذاٟم٤م ؾمٛمع وم٢من يّمٌح طمتك ًمٞمال سمٜم٤م يٖمز مل

 [.وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري]

 ومال ُمٜم٤مدي٤م أو ُمًجدا رأجتؿ إذا»: سمٚمٗمظ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 .شأطمدا شم٘متٚمقا 

 قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـش 778/ 3» وأمحدش سمقٓق ـمٌع 494/ 1» اًمؽمُمذي أظمرضمف

 ًمف ويم٤مٟم٧م - أبٞمف قمـ اعمزين قمّم٤مم اسمـ قمـ ُم٤ًمطمؼ سمـ ٟمقومؾ سمـ اعمٚمؽ قمٌد قمـ

 : ىم٤مل - صح٦ٌم

 وىم٤مل. ومذيمره... هلؿ ي٘مقل هي٦م أو ضمٞمِم٤م سمٕم٨م إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من

 ش.طمًـ طمدي٨م»: اًمؽمُمذي

 ش.اًمت٘مري٥م» ذم يمام طم٤مًمف يٕمرف ٓ قمّم٤مم واسمـ. ىم٤مل يمذا

 داود ىم٤مل وسمف ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ووضمف أمحد ىمقل هق - ذيمرٟم٤م يمام - سمٗمروٞمتف واًم٘مقل

 ًمّمح٦م ذـم٤م ومجٕمٚمفش 141 - 144/ 3» طمزم اسمـ قمٚمٞمٝمؿ وزاد وأصح٤مسمف اًمٔم٤مهري

 .فم٤مهر همػم وهق سمف إٓ شمّمح ٓ ّمالةاًم

 اًمّمحٞمح: سم٘مقًمف وم٠مضم٤مب ؾمٜم٦م؟ أم ومرض هق هؾ: إذان قمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ؾمئؾ وىمد

، واإلىم٤مُم٦م إذان يدقمقا  أن ىمري٦م وٓ ُمديٜم٦م ٕهؾ ومٚمٞمس اًمٙمٗم٤مي٦م قمغم ومرض إذان أن

، ؾمٜم٦م أنف اًمٕمٚمامء ُمـ ـمقائػ أـمٚمؼ وىمد، وهمػمه أمحد ُمذه٥م ُمـ اعمِمٝمقر هق وهذا
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 ىمري٥م ه١مٓء ُمع واًمٜمزاع ىمقشمٚمقا  شمريمف قمغم سمٚمد أهؾ اشمٗمؼ إذا ي٘مقل ُمـ ٓءه١م ُمـ صمؿ

 ذقم٤م شم٤مريمف يذم ُم٤م قمغم سم٤مًمًٜم٦م اًم٘مقل يٓمٚمؼ اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػما  وم٢من، اًمٚمٗمٔمل اًمٜمزاع ُمـ

 اًم٘مقل ومٝمذا قم٘مقسم٦م وٓ شم٤مريمف قمغم إصمؿ ٓ ؾمٜم٦م أنف زقمؿ ُمـ وأُم٤م. ذقم٤م شم٤مريمف ويٕم٤مىم٥م

 يم٤من ط اًمٜمٌل أنش اًمّمحٞمح» ذم صم٧ٌم اًمذي ماإلؾمال دار ؿمٕم٤مر هق إذان وم٢من ظمٓم٠م

: ىم٤مل صمؿ اًمدرداء أيب وطمدي٨م أنس طمدي٨م ذيمر صمؿش. سمؽميمف اًمدار أهؾ اؾمتحالل يٕمٚمؼ

ٞمَْٓم٤مِن ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد» ٤مُهْؿ ذيِْمَر اهلل ُأْوئَلَِؽ طِمْزُب اًمِمَّ ًَ ٞمَْٓم٤مُن وَم٠َمن اؾْمَتْحَقَذ قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اًمِمَّ

ٞمَْٓم٤مِن ُهؿُ  ونَ  َأَٓ إِنَّ طِمْزَب اًمِمَّ  - 67/ 1ش »اًمٗمت٤موى[ش »19/  اعمج٤مدًم٦م»] ♂اخْل٤َمِهُ

 ش.84/ 3ش »اعمجٛمقع» واٟمٔمرش 41/ 7» وش 68

 ش[.1/116»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األذان وجقب

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ش.ُمٜمدوب أو واضم٥م وهق»: ىمقًمف إذان وُمـ 

 احلؼ ويٌلم اًم٘مقل ًمٞمح٘مؼ اًمٗمرص٦م ًمف شمتح مل شمٕم٤ممم اهلل فطمٗمٔم اعم١مًمػ ًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 وهق يمٞمػ سمٓمالٟمف ذم ُمٓمٚم٘م٤م ٟمِمؽ ٓ ُمٜمدوب إذان سم٠من اًم٘مقل وم٢من وإٓ اًم٘مقًملم ُمـ

 أرض ذم يًٛمٕمف مل إذا واًمًالم. اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٕم٤مئر أيمؼم ُمـ

 ذم صم٧ٌم اميم قمٜمٝمؿ يمػ ومٞمٝمؿ ؾمٛمٕمف وم٢من قمٚمٞمٝمؿ وأهم٤مر ًمٞمٖمزوهؿ أت٤مهؿ ىمقم

 يث٧ٌم واًمقضمقب صحٞمح طمدي٨م ُم٤م همػم ذم سمف إُمر صم٧ٌم وىمد وهمػممه٤م شاًمّمحٞمحلم»

 اإلؾمالم ؿمٞمخ صححف اًمذي وهق اًمٙمٗم٤مي٦م قمغم ومرض إذان أن وم٤محلؼ هذا ُمـ سم٠مىمؾ

 .ي٠ميت يمام اعمٜمٗمرد وقمغم سمؾ 41/  7و 68 - 67/  1 شاًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 اًمِمقيم٤مين ذيمره وىمد شاجلامقم٦م ةصال» سمح٨م ذم اًمقضمقب قمغم آظمر دًمٞمال وؾمٜمذيمر

 : سم٘مقًمف ذًمؽ وظمتؿ أظمرى أطم٤مدي٨م ُمع 197 - 196/  1 شاجلرار اًمًٞمؾ» ذم

 وضمقهب٤م ذم ُمؽمدد يؽمدد أن اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه ُمثؾ ذم يٜمٌٖمل ُم٤م أنف واحل٤مصؾ»
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 خيتص ٓ اًمِمٕم٤مر هذا صمؿ اعمٜمػمة اًمِمٛمس هل وأدًمتٝم٤م قمٚمؿ قمغم ٟم٤مر ُمـ أؿمٝمر وم٢مهن٤م

 أذان يمٗم٤مه مج٤مقم٦م ذم يم٤من ُمـ ًمٙمـ وي٘مٞمؿ ي١مذن أن قمٚمٞمف ُمّمؾ ًمٙمؾ ؾسم اجلامقم٦م سمّمالة

 هلؿ وإُمر اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ ٕهنـ يم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء أن اًمٔم٤مهر صمؿ وإىم٤مُمتف هل٤م اعم١مذن

 ذم ذًمؽ ذم اًمقارد وم٢من قمٚمٞمٝمـ اًمقضمقب قمدم ذم ًمٚمحج٦م يٜمتٝمض ُم٤م يرد ومل هلـ أُمر

 وإٓ ومذاك إلظمراضمٝمـ يّمٚمح دًمٞمؾ ورد وم٢من هبؿ آطمتج٤مج حيؾ ٓ ُمؽمويم٤من أؾم٤مٟمٞمده

  .شيم٤مًمرضم٤مل ومٝمـ

 ش[177»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 األذان واإلقامة واجبان عذ ادـػرد

إذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة »: ىم٤مل: ذم رواي٦م ًمٚمؽمُمذي ]حلدي٨م اعمًئ ذم صالشمف[

 ش.صمؿ شمِمٝمد وم٠مىمؿ..، ومتقو٠م يمام أُمرك اهلل سمف

وهذا ُمـ ومقائد هذا ، دومٞمف أن إذان واإلىم٤مُم٦م واضم٤ٌمن قمغم اعمٜمٗمر: ىم٤مل ]اإلُم٤مم[

 ش.طمدي٨م اعمزء صالشمف»احلدي٨م اعمٕمروف سمـ

 ش1/413ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»

 وإقامة أذان الـساء عذ هؾ

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل رواه إىم٤مُم٦م وٓ أذان اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٞمس: قمٛمر اسمـ ىم٤مل»: ىمقًمف 

 .شصحٞمح

 47/  4 شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اعم١مًمػ ومٞمف ىمٚمد وم٤مطمش ظمٓم٠م هذا: ٧مىمٚم

 اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ ٕنف وذًمؽ 411/  1 شاًمتٚمخٞمص» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ىمٚمد وهذا

 وٕمٞمػ وهق اعمٙمؼم اًمٕمٛمري هق قمٛمر سمـ اهلل وقمٌد قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ

 شاًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ـمريؼ ُمـ وظمرضمتف 471/  4 شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم سمٞمٜم٧م يمٜم٧م يمام
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 وًمٞمس صم٘م٦م وم٢مٟمف قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد هق اهلل قمٌد أن شمقمهقا  ومٙم٠مهنؿ اًمقضمف هذا ُمـ أجْم٤م

 ضمٞمد سمًٜمد 443/  1 شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ رواه ح٤م خم٤مًمػ سمٔم٤مهره هق صمؿ. سمف

 أن٤م: وىم٤مل ومٖمْم٥م أذان؟ اًمٜم٤ًمء قمغم هؾ قمٛمر اسمـ ؾمئؾ: ىم٤مل يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م قمـ

 اًمِمقيم٤مين يمالم وراضمع هٜم٤مك ذيمرت يمام أمحد اإلُم٤مم سمف واطمت٩م! اهلل؟ ذيمر قمـ أهنك

 .ىمري٤ٌم اعمت٘مدم

 رواه وؾمٓمٝمـ وشم٘مػ اًمٜم٤ًمء وشم١مم وشم٘مٞمؿ شم١مذن يم٤مٟم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م وقمـ»: ىمقًمف

 .شاًمٌٞمٝم٘مل

 ذم وهق احل٤ميمؿ ـمريؼ ُمـ 131/  3و 718/  1 شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم: ىمٚم٧م

 اًمرزاق قمٌد ـمري٘مف وُمـ ٞمؿؾمٚم أيب اسمـ وهق ًمٞم٨م وومٞمف 417 - 413/  1 شاعمًتدرك»

 قمٚمٞمٝم٤م شم٤مسمٕمف اًمزي٤مدة هذه ًمٙمـ. اًمٜم٤ًمء إُم٤مُم٦م دون 443/  1 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ 146/  3

 89/  4 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف قم٤مئِم٦م قمـ قمٓم٤مء قمـ ًمٞمغم أيب اسمـ

 قم٤مئِم٦م أن احلٜمٗمٞم٦م رائٓم٦م طمدي٨م ُمـ أظمرى ـمريؼ وهل٤م أظمر ي٘مقي وم٠مطمدمه٤م

 .ؾمٓم٤مو سمٞمٜمٝمـ وم٠مُمتٝمـ اعمٙمتقسم٦م ذم ٟمًقة أُم٧م

 131/  3 واًمٌٞمٝم٘مل 717/  1 واًمدارىمٓمٜمل 171/  3 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف

 .شصحٞمح إؾمٜم٤مده»: 199/  7 شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 قمـ ومًٙم٧م احل٤مومظ وأُم٤م 31/  4 شاًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل وأىمره ىم٤مل يمذا

 وذم شمرمج٦م هل٤م أضمد مل هذه رائٓم٦م وم٢من أىمرب وهق 74/  4 شاًمتٚمخٞمص» ذم إؾمٜم٤مده

 سمـ اهلل قمٌد اسمٜمٝم٤م وقمٜمٝم٤م أبٞمٝم٤م قمـ روت ُمًٚمؿ سمٜم٧م رائٓم٦م»: شاًمتٝمذي٥م» ذم ُم٤م ٤مـمٌ٘متٝم

 .شاعمٙمل أبزى سمـ احل٤مرث

 .ششمٕمرف ٓ»: شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 !اًمّمح٦م؟ إلؾمٜم٤مده٤م وم٠منك همػمه٤م أو هذه هل شمٙمقن أن اعمحتٛمؾ ومٛمـ

 صالة ذم ؾمٚمٛم٦م أم أُمتٜم٤م»: ىم٤مًم٧م طمّملم سمٜم٧م طمجػمة رواي٦م ُمـ ؿم٤مهد وهل٤م
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 .شسمٞمٜمٜم٤م ىم٤مُم٧م ٍماًمٕم

 همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف واًمٌٞمٝم٘مل 88/  4 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ أجْم٤م اًمرزاق قمٌد رواه

. أجْم٤م قمٜمف احل٤مومظ وؾمٙم٧م أجْم٤م اًمٜمقوي صححف ذًمؽ وُمع أقمرومٝم٤م ومٚمؿ هذه طمجػمة

 ؾمٚمٛم٦م أم رأت أهن٤م احلًـ أم قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد ُم٤م ي٘مقيف ًمٙمـ

 .صٗمٝمـ ذم ُمٕمٝمـ شم٘مقم اًمٜم٤ًمء شم١مم ط اًمٜمٌل زوج

 أم همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل ُمـ ُمٕمروومقن صم٘م٤مت رواشمف صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

 ُمـ مجع قمٜمٝم٤م روى وىمد ؾمٚمٛم٦م أم ُمقٓة ظمػمة واؾمٛمٝم٤م اًمٌٍمي وهق هذه احلًـ

 ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره٤م ُمًٚمؿ هل٤م روى ممـ سم٠مهن٤م شاًمتٝمذي٥م» ذم هل٤م ورُمز اًمث٘م٤مت

 .416/  7 شاًمث٘م٤مت»

: ط ىمقًمف سمٕمٛمقم ُم١ميدة وهل ؾمٞمام وٓ هب٤م ًمٚمٕمٛمؾ ص٤محل٦م أصم٤مر ومٝمذه وسم٤مجلٛمٚم٦م

 اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين يمالم ُمـ ًمؽ ٟم٘مٚمٜم٤مه ومٞمام شم٘مدم يمام شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»

 .ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومتذيمره شاجلرار

 ش[113»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 األذان فضؾ مـ

 سمجٌؾ ؿمٔمٞم٦م رأس ذم همٜمؿ راقمل ُمـ رسمٙمؿ يٕمج٥م»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وي٘مٞمؿ ي١مذن هذا قمٌدي إمم اٟمٔمروا: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل ويّمكم سم٤مًمّمالة ي١مذن

 ش.اجلٜم٦م وأدظمٚمتف ًمٕمٌدي همٗمرت وم٘مد، ُمٜمل خي٤مف اًمّمالة

 [.إذان ومْمؾ ُمـ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ش.114/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 واحداً  أذاًكا الصالتني بني لؾجؿع يمذن

 ومٕمؾ يمذًمؽ طمداوا أذاٟم٤م شم٠مظمػم أو شم٘مديؿ مجع اًمّمالشملم سملم ًمٚمجٛمع وي١مذن
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 .وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم ط اهلل رؾمقل

 ط اهلل رؾمقل وم٠مضم٤مز: ومٞمف ىم٤مل ط طمجف صٗم٦م ذم اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م ومٞمف

.... اًمِمٛمس زاهم٧م إذا طمتك هب٤م ومٜمزل سمٜمٛمرة ًمف ضسم٧م ىمد اًم٘م٦ٌم ومقضمد قمروم٦م أتك طمتك

.... ريم٥م صمؿ، ؿمٞمئ٤م سمٞمٜمٝمام يّمؾ ومل اًمٕمٍم ومّمغم أىم٤مم صمؿ اًمٔمٝمر ومّمغم أىم٤مم صمؿ أذن

 يًٌح ومل وإىم٤مُمتلم واطمد سم٠مذان واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب هب٤م ومّمغم اعمزدًمٗم٦م كأت طمتك

 .احلدي٨م.... سمٞمٜمٝمام

 هذا وأظمرج وهمػمهؿ اًمًٜمـ وأصح٤مبش 73 - 39/ 7» ُمًٚمؿ سمٓمقًمف أظمرضمف

 .سمٛمزدًمٗم٦م اًمّمالةش 711/ 1» واًمٓمح٤مويش 117/ 1» اًمٜم٤ًمئل ُمٜمف اًم٘مدر

/ 7» طمزم اسمـ ٥مذه وإًمٞمف اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق وأصح٤مسمف طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م وهذا

 .وإىم٤مُمتلم سم٠مذاٟملم سمٞمٜمٝمام اجلٛمع قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ وصح: ىم٤ملش 149 - 141

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمع صغم أنف: إؾمقد قمـش 719/ 1» اًمٓمح٤موي أظمرضمف: ىمٚم٧م

 .سمٞمٜمٝمام واًمٕمِم٤مء وإىم٤مُم٦م سم٠مذان صالة يمؾ سمجٛمع ُمرشملم صالشملم

 ش.713/ 3» احل٤مومظ ىم٤مل يمام صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 .ُمًٕمقد اسمـ ـقم أجْم٤م ذًمؽ وصح

 وروي قمٛمر رواي٦م سمٜمحقش 147/ 7» طمزم واسمـش 794/ 3» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 وسمف سمٞمتف أهؾ قمـ وذيمره احلًـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد ىمقل وهق قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ

 : طمزم اسمـ ىم٤مل. ُم٤مًمؽ ي٘مقل

 واسمـ قمٛمر ىمقل ذم طمج٦م وٓ ط اًمٜمٌل قمـ ظمؼم ُمـ اًم٘مقل هذا ذم طمج٦م وٓ»

 : ىم٤ملش اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمهؿ ظم٤مًمٗمٝمؿ ىمد ٕنف ذًمؽ ذم وقمكم ُمًٕمقد

 ش.وقمٓم٤مء اسمٜمف وؾم٤ممل قمٛمر اسمـ قمـ ىمقًمٜم٤م ُمثؾ روي وىمد»

 ش[.1/171»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 واحًدا أذاًكا كثرت وإن الػائتة لؾصؾقات يمذهن

ن ويمذًمؽ  .ط ومٕمؾ يمام واطمدا أذاٟم٤م يمثرت وإن اعمنموقم٦م ًمٚمٗم٤مئت٦م يقذَّ

 قمٚمٞمف أنف وومٞمف اًمّمٌح صالة قمـ ؿٟمقُمٝم ذم ىمت٤مدة أيب قمـ: إول: أطم٤مدي٨م ومٞمف

 .هل٤م سم٤مٕذان سمالٓ أُمر واًمًالم اًمّمالة

 .اعم٠ًمخ٦م ذم إذان ىمٌٞمؾ ؾمٌؼ وىمد ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .هٜم٤مك -أجْم٤م - ؾمٌؼ وىمد. ُمثٚمف هريرة أيب قمـ: اًمث٤مين

 أرسمع قمـ ط اهلل رؾمقل ؿمٖمٚمقا  اعمنميملم أن: ُمًٕمقد اسمـ قمـ: اًمث٤مًم٨م

 ومّمغم أىم٤مم صمؿ وم٠مذن سمالٓ وم٠مُمر اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمٚمٞمؾ ُمـ ذه٥م طمتك اخلٜمدق يقم صٚمقات

 .اًمٕمِم٤مء ومّمغم أىم٤مم صمؿ اعمٖمرب ومّمغم أىم٤مم صمؿ اًمٕمٍم ومّمغم أىم٤مم صمؿ اًمٔمٝمر

 .وهمػمه اًمؽمُمذي أظمرضمف

 ش[.1/174»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وحده يصيل دـ األذان يرشع

 ضمٜمقد ُمـ ظمٚمٗمف صغم ىمٗمر أرض ذم أذن إذا وم٢مٟمف وطمده يّمكم عمـ إذان وينمع

 .ـمروم٤مه يرى ٓ ُم٤م اهلل

: ي٘مقل رضمال ومًٛمع يقم ذات اؾمتٛمع ط أنف: أنس قمـ: إول: أطم٤مدي٨م وومٞمف

 إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: وم٘م٤ملش. اًمٗمٓمرة قمغم»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل

 .ُمٕمز راقمل هق وم٢مذا ومٜمٔمرواش اًمٜم٤مر ُمـ ظمرضم٧م»: وم٘م٤مل اهلل

 اسمـ سمٜمحقه رواهو. إذان ُمـش 3» اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ وىمد وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف

 اهلل ريض أنس قمـ أتؿ وًمٗمٔمفش 111/ 1ش »اًمؽمهمٞم٥م» ذم يمامش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م

 ٟمٌل وم٘م٤مل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل ًمف ُمًػم ذم وهق رضمال ط اًمٜمٌل ؾمٛمع: ىم٤مل قمٜمف

 ش.اًمٜم٤مر ُمـ ظمرج»: ىم٤مل. اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد وم٘م٤ملش. ًمٗمٓمرة اقمغم»: ط اهلل
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 .ي١مذن وم٘م٤مم اًمّمالة طميشمف همٜمؿ راقمل وم٢مذا اًمرضمؾ إمم اًم٘مقم وم٤مؾمتٌؼ

 ومًٛمع ؾمٗمر ذم ط اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل إؾمٚمٛمل رسمٞمٕم٦م سمـ اهلل قمٌد قمـ: اًمث٤مين

 : ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ي٘مقل ُم١مذٟم٤م

: ط اًمٜمٌل ىم٤مل اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد: ىم٤ملش اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد»

 قمـ قم٤مزسم٤م أو همٜمؿ راقمل دمدوٟمف»: ط ٜمٌلاًم وم٘م٤ملش اهلل رؾمقل حمٛمد أين أؿمٝمد»

 ش.أهٚمف

 وم٢مذا ومٜمٔمروا»: وزادش 118/ 1» واًمٜم٤ًمئل ًمف واًمٚمٗمظش 336/ 7» أمحد اظمرضمف

 .قمٜمف ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ احلٙمؿ قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ وهقش. همٜمؿ راقمل هق

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ حمٛمد سمـ قمامر قمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ احلٙمؿ رواه وىمد

 .سمٜمحقه ومذيمره... ىم٤مل ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ

 ش.478/ 1» وأمحدش 119ش »اًمّمٖمػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 .اشمٗم٤مىًم٤م وٕمٞمػ هذا واحلٙمؿ

 اًمًت٦م ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدش اعمًٜمد» ذم وًمف

 .اًمٓمؼماين قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ذيمرشمف

 ؿمٔمٞم٦م رأس ذم همٜمؿ راقمل ُمـ رسمٙمؿ يٕمج٥م»: رومققم٤مُم قم٤مُمر سمـ ىمٌٚم٦م قمـ: اًمث٤مًم٨م

: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل ويّمكم سم٤مًمّمالة ي١مذن سمجٌؾش اجلٌؾ رأس ذم ُمرشمٗمٕم٦م ىمٓمٕم٦م»

 وأدظمٚمتف ًمٕمٌدي همٗمرت وم٘مد ُمٜمل خي٤مف اًمّمالة وي٘مٞمؿ وي١مذن هذا قمٌدي إمم اٟمٔمروا

 ش.اجلٜم٦م

 وأمحدش 711/ 1» واًمٌٞمٝم٘ملش 118/ 1» واًمٜم٤ًمئلش 188/ 1» داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف قمِم٤مٟم٦م أيب ـمريؼ ُمـش 118 و 117/ 7»

ش اًمت٘مري٥م» ذم يمام صم٘م٦م وهق ي١مُمـ سمـ طمل واؾمٛمف - اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿ - قمِم٤مٟم٦م وأبق
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 .صحٞمح طمدي٨م ومٝمق

 اًمّمالة ومح٤مٟم٧م ىمل سم٠مرض اًمرضمؾ يم٤من إذا»: ُمرومققًم٤م ؾمٚمامن قمـ: اًمراسمع

 ظمٚمٗمف صغم وأىم٤مم أذن وإن ُمٚمٙم٤من ُمٕمف صغم أىم٤مم وم٢من ومٚمٞمتٞمٛمؿ ُم٤مء جيد مل وم٢من، ومٚمٞمتقو٠م

 ش.ـمروم٤مه يرى ٓ ُم٤م اهلل ضمٜمقد ُمـ

 أبٞمف قمـ اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٕمتٛمر قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر وأبق اًمرزاق قمٌد أظمرضمف

 .سمف قمٜمف اًمٜمٝمدي قمثامن أيب قمـ

 .اًمًت٦م ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 أن خيٗمك وٓ. اعمقىمقف ورضمح وُمقىمقوًم٤م ُمرومققًم٤مش 711/ 1» اًمٌٞمٝم٘مل وأظمرضمف

 واٟمٔمرش 171/ 3ش »اًمتٚمخٞمص» ذم ذيمره ؿم٤مهدا ًمف وأن ؾمٞمام ٓ اعمرومقع طمٙمؿ ًمف

 ش.113/ 11ش »اًمؽمهمٞم٥م»

 ينمع سم٠منف وم٘م٤مًمقا  وأصح٤مسمف اًمِم٤مومٕمل إطم٤مدي٨م هبذه اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م وىمد

 : شإم» ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل سمٚمد ذم أو صحراء ذم يم٤من ؾمقاء ًمٚمٛمٜمٗمرد إذان

ء سمٞمتف همػم ذم يمٝمام وإىم٤مُمتف سمٞمتف ذم اًمرضمؾ وأذان» ش. ٓ أم طمقًمف عم١مذٟملما ؾمٛمع ؾمقا

 : شُمًٚمؿ ذح» ذم وىم٤ملش. 86 - 81/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم يمذا

 ُمنموع إذان أن همػمٟم٤م وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م ذم اعمِمٝمقر اًمّمحٞمح هق وهذا»

 ش.ًمٚمٛمٜمٗمرد

 .أجْم٤م احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م

 ش[.1/173»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وحده يصذ دـ األذان اشتحباب

 سمجٌؾ ؿمٔمٞم٦م رأس ذم همٜمؿ راقمل ُمـ ؿرسمٙم يٕمج٥م»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل] 

 وي٘مٞمؿ ي١مذن هذا قمٌدي إمم اٟمٔمروا: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل ويّمكم سم٤مًمّمالة ي١مذن
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 ش.اجلٜم٦م وأدظمٚمتف ًمٕمٌدي همٗمرت وم٘مد، ُمٜمل خي٤مف اًمّمالة

، وطمده يّمكم عمـ إذان اؾمتح٤ٌمب اًمٗم٘مف ُمـ احلدي٨م وذم: ]قال اإلمام[

 طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم أجْم٤م ىم٤مُم٦موسم٤مإل سمف إُمر ضم٤مء وىمد، اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ وسمذًمؽ

 .هبام اًمت٤ًمهؾ يٜمٌٖمل ومال، صالشمف اعمزء

 ش.114/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 لؾؿصيل واإلقامة األذان

ٟمف، احلدي٨م قمٚمامء قمٜمد طمدي٨م هٜم٤مك: الشقخ  وهق، صالشمف اعمزء طمدي٨م: قمٜمقا

ىمٌف واًمرؾمقل صغم ؿمخص قمـ قم٤ٌمرة  قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمٛمف، صالشمف وأؾم٤مء، ُيَرا

 .صالشمف اعمزء طمدي٨م احلدي٨م هذا قمٜمقان َوُوِوع، ُيَّمٚمِّـل ػيمٞم اًمًالم

 قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف 

: وم٘م٤مل، ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمك ومٚمام، ًمٞمّمكم اعمًجد إمم رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل

ش شُمَّمؾِّ  مل ٢مٟمؽوم، وَمَّمّؾ  ارضمع، اًمًالم وقمٚمٞمؽ»: ىم٤مل، اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

ـ ٕنف: إومم ـمٌؼ ٟمًخ٦م هل ًمٙمـ، اًمّمالة وأقم٤مد ومرضمع ًِ  ُم٤م وسمٕمد، همػمه٤م ٓحُيْ

: ىم٤مل، اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: وىم٤مل اًمرؾمقل إمم ضم٤مء اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمك

 .ُمرات صمالث وهٙمذاش شمّمؾِ  مل وم٢مٟمؽ، ومّمؾِ  ارضمع اًمًالم وقمٚمٞمؽ»

 ي٤م واهلل: ىم٤مل، شمّمؾِ  مل وم٢مٟمؽ، وَمَّمؾِّ  رضمعا: اًمث٤مًمث٦م اعمرة ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ح٤م 

 يمام ومتقو٠م، اًمّمالة إمم ىُمْٛم٧َم  أن٧م إذا»: ىم٤مل، وَمَٕمٚمِّٛمٜمل همػمه٤م ُأطمًـ ٓ اهلل رؾمقل

ن صمؿ، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ صمؿ، اهلل أُمرك  ذم واإلىم٤مُم٦م إذان»، أىمؿ صمؿ - اًمِم٤مهد هٜم٤م- أذِّ

ن صمؿش داوود أيب ؾمٜمـ ذم احلدي٨م ـمرق سمٕمض  - اإلطمرام شمٙمٌػمة- يَمؼمِّ  صمؿ، أىمؿ صمؿ، َأذِّ

 شمٓمٛمئـ طمتك اريمع صمؿ شاًم٘مرآن سم٠مم اىمرأ  صمؿ» رواي٦م ذم، اًم٘مرآن ُمـ شَمَٞمنَّ  ُم٤م اىمرأ  صمؿ

 طمتك ارومع صمؿ، ؾم٤مضمدا شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ، ىم٤مئام شمٓمٛمئـ طمتك ارومع صمؿ، رايمٕم٤م

، شيمٚمٝم٤م صالشمؽ ذم ذًمؽ اومٕمؾ صمؿ، ؾم٤مضمدا شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ، ضم٤مًم٤ًم شمٓمٛمئـ

 أن٘مّم٧م وم٘مد ذًمؽ ُمـ أن٘مّم٧م أن٧م وإن، صالشمؽ أمتٛم٧م وم٘مد ذًمؽ ومٕمٚم٧م أن٧م وم٢مذا
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368 

 .صالشمؽ ُمـ

 همٗمٚم٦م هذه، اعمًجد ظم٤مرج اعمّمٚملم مج٤مهػم هيٛمٚمٝمام اًمٚمت٤من واإلىم٤مُم٦م إذان: وم٢مذاً  

  .اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم ضم٤مءت اًمتل اًمًٜم٦م هبذه ضمٝمؾ أو ُمٜمٝمؿ

 و إذان قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ أنف، ذًمؽ ُمـ أهؿ هق ُم٤م ٟمذيمر أن اعمٗمٞمد ُمـ وًمٕمٚمف

 .اعمًجد ظم٤مرج اجلامقم٦م ًمّمالة اإلىم٤مُم٦م

 أوذم داره ذم ؾمقاء، وطمده ُيَّمٚمِّـل أن يريد ًمِمخص أتٙمٚمؿ أن ُأريد وم٠من٤م: أن أُم٤م 

ئف ذم أو طمقؿمف ٜم٦م أن، وطمده صغم ُم٤م طمٞمثام، صحرا ًُّ ن أن اًم  اًمرؾمقل ٕن: وي٘مٞمؿ ُي١َمذِّ

 أرض - ىِملٍّ ٍ أرض ذم اًمّمالة اعمًٚمؿ طميت إذا» ىم٤مل أنف قمٜمف صح ىمد اًمًالم قمٚمٞمف

ن - اًمٚمٖم٤مت سمٕمض ذم ي٘مقًمقن يمام صحراء أرض يٕمٜمل ىِملٍّ ٍ  ُمـ ظمٚمٗمف صغم، وأىم٤مم وم٠َمذَّ

، وطمده يّمكم ُم٤م ًمٙمـ، وطمده يّمكم وهق ظمٚمٗمف صغم، شـمروم٤مه ُيرى ٓ ُم٤م اهلل ظمٚمؼ

ن ُم٤م إذا وطمده سمٞمّمكم ٟم٘مقل وٟم٘مدر ن إذا ًمٙمـ، وأىم٤مم َأذَّ  ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمٗمف صغم، وأىم٤مم َأذَّ

 ُم٤م اهلل يٕمّمقن ٓ سم٠مهنؿ اعمقصقومقن اعمالئٙم٦م إُم٤م ؟ ه١مٓء ُمـ، ـمروم٤مه ُيرى ٓ ُم٤م اهلل

 .اجلـ ُم١مُمٜمل ُمـ وإُم٤م، ي١مُمرون ُم٤م ويٗمٕمٚمقن أُمرهؿ

 إؾمالُمٞم٦م وؿمٕمػمة هلل ذيمر هق وإٟمام، سم٤معمًجد ظم٤مص٤مً  ًمٞمس واإلىم٤مُم٦م إذان: إذاً  

 ذم أو اعمًجد ذم مج٤مقم٦م ذم صغم ؾمقاء، قمٚمٞمٝمام حُي٤َمومظ أن اعمًٚمؿ قمغم ضمداً  قمٔمٞمٛم٦م

 .وطمده صغم أو اعمًجد ظم٤مرج مج٤مقم٦م

ٌَٞمّٜمٝم٤م أن قمٚمٞمٜم٤م وضم٥م، اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م يمت٥م ذم صم٤مسمت٦م ُمٕمٚمقُم٤مت هذه   طمتك ًمٙمؿ ُٟم

  إمَِم  َأْدقُمق ؾَمٌِٞمكِم  َهِذهِ  ىُمْؾ ▬ يمت٤مسمف ذم رسمٙمؿ ىم٤مل يمام، ديٜمٙمؿ ُمـ سمّمػمة قمغم شمٙمقٟمقا 
ِ
 اهلل

ـِ  َأن٤َم سَمِّمػَمةٍ  قَمغَم  ٌَْح٤منَ  اشمٌَََّٕمٜمِل َوَُم   َوؾُم
ِ
ـَ  َأن٤َم َُم٤موَ  اهلل يملِمَ  ُِم  .[118: يقؾمػ] ♂اعمنُْمِ

 ش11: 19: 36/  131/  واًمٜمقر اهلدى» 



 

 

 األذاُ صيغ
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 األذان صػة

 : أنقاع صمالصم٦م إذان صٗم٦م ذم ضم٤مء

 أيمؼم 7 اهلل أيمؼم 3 اهلل أيمؼم 4 اهلل أيمؼم 1 اهلل: يمٚمٛم٦م قمنمة شمًع أخٗم٤مفمف: إول

 حمٛمدا أن 7 أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن 6 أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن 1 أؿمٝمدش ُمرات أرسمع»

 صقشمف يرومع صمؿ. ُمرشملم صقشمف هبام خيٗمض» اهلل رؾمقل حمٛمدا أن 8 أؿمٝمد اهلل رؾمقل

 إٓ إهل ٓ أن 11 أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن 9 أؿمٝمدش - اًمؽمضمٞمع وهق - وي٘مقل ومٞمٕمقد

 قمغم 13 طمل اهلل رؾمقل حمٛمدا أن 14 أؿمٝمد اهلل رؾمقل حمٛمدا أن 11 أؿمٝمد اهلل

 أيمؼم 17 اهلل اًمٗمالح قمغم 16 طمل اًمٗمالح قمغم 11 طمل اًمّمالة قمغم 17 طمل ًمّمالةا

 .اهلل إٓ 19 إهل ٓ أيمؼم 18 اهلل

 شمًع إذان قمٚمٛمف ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض حمذورة أيب طمدي٨م ُمـ وهق

 .يمٚمٛم٦م قمنمة ؾمٌع واإلىم٤مُم٦م يمٚمٛم٦م قمنمة

 واظمت٤مره ُمذياًمؽم ىم٤مل يمام اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق ُمٙم٦م أهؾ أذان هق إذان وهذا

 ش.111/ 3» طمزم اسمـ

 ُمرشملم أوًمف ذم اًمتٙمٌػم أن إٓ إول ُمثؾ وهق قمنمة ؾمٌع أخٗم٤مفمف: اًمث٤مين واًمٜمقع

 أيب طمدي٨م ُمـش 18 - 17/ 1ش »اعمدوٟم٦م» ذم يمامًمؽ وهمػمه عمًٚمؿ رواي٦م وهق أرسمٕم٤م ٓ

 ذم أصال هل٤م أن قمغم شمدل ؿمقاهد هل٤م أن إٓ ؾمٌؼ يمام ُمرضمقطم٦م رواي٦م وًمٙمٜمٝم٤م حمذورة

 ش.17/ 1ش »اعمدوٟم٦م» ذم ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف اعمديٜم٦م أهؾ أذان هق إذان وهذا ًٜم٦ماًم

 قمغم ومٞمف شمرضمٞمع ٓ أنف إٓ إول ُمثؾ وهق قمنمة مخس أخٗم٤مفمف: اًمث٤مًم٨م واًمٜمقع

 .اًمٙمقومٞملم أذان وهذا. شم٘مدم وىمد. رسمف قمٌد سمـ زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 ش.93 /3ش »اعمجٛمقع» ذم يمام اًمثقري وؾمٗمٞم٤من طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل وسمف

 [.إصؾ ذم وؿمقاهده٤م إطم٤مدي٨م ختري٩م اٟمٔمر]

 ش[.1/119»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 الصحقحة األذان لصػة الشقخ مـ عؿيل تطبقؼ

 ش 11: 47: 41/ 463/واًمٜمقر اهلدى»: راضمع

 لف أصؾ ال األذان يف حدة عذ تؽبرة كؾ جعؾ

 اسمـ ومظاحل٤م ىم٤مل يمام. ًمف أصؾ ٓ. شضمزم اًمتٙمٌػم»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 احل٤موي» يمت٤مسمف ذم احلدي٨م ذم ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م وًمف، اًمًٞمقـمل ويمذا، واًمًخ٤موي طمجر

 ضمزم ىمقًمف ُمٕمٜمك وأن، اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿ ىمقل ُمـ أنف ومٞمٝم٤م سملم وىمدش 71/  4»شًمٚمٗمت٤موي

 صمالصم٦م وضمقه ُمـ رده صمؿ. آظمره يًٙمـ سمؾ يٕمرب ٓ سم٠منف ومنه ُمـ ىمقل ذيمر صمؿ يٛمد ٓ

 ُمـ هق وإٟمام، ُمرومققم٤م ًمف أصؾ ٓ يمقٟمف ُمع احلدي٨م إن صمؿ. ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م أورده٤م

 ذم اًمًٞمقـمل يمالم ُمـ يًتٗم٤مد يمام اًمّمالة ذم اًمتٙمٌػم سمف يريد وم٢مٟمام، إسمراهٞمؿ ىمقل

 ُمـ ـم٤مئٗم٦م هٜم٤مك وم٢من، سمٕمْمٝمؿ شمقهؿ يمام سم٤مٕذان ًمف قمالىم٦م ومال إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمرؾم٤مًم٦م

 قمٛمال، أيمؼم اهلل، يمؼمأ اهلل: طمدة قمغم شمٙمٌػمة يمؾ شم١مذن وهمػمه٤م ُمٍم ذم ًمٚمًٜم٦م اعمٜمتٛملم

 سمؾ، اًمًٜم٦م ذم أصال ًمف أقمٚمؿ ٓ مم٤م اًمّمٗم٦م هذه قمغم واًمت٠مذيـ! زقمٛمقا  احلدي٨م هبذا

 طمدي٨م ُمـش 7/  4»شصحٞمحف»ذم ُمًٚمؿ روى وم٘مد، ظمالومف اًمّمحٞمح احلدي٨م فم٤مهر

 اهلل: أطمديمؿ وم٘م٤مل، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىم٤مل إذا»: ُمرومققم٤م اخلٓم٤مب اسمـ قمٛمر

، اهلل أٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ىم٤مل، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ىم٤مل صمؿ، أيمؼم اهلل أيمؼم

 اًم٤ًمُمع وأن، شمٙمٌػمشملم يمؾ سملم جيٛمع اعم١مذن أن إمم فم٤مهرة إؿم٤مرة ومٗمٞمفش...احلدي٨م

 ومم٤م. ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف هذا ي١ميد ُم٤م ًمٚمٜمقويش ُمًٚمؿ صحٞمح ذح»وذم، يمذًمؽ جيٞمٌف

 .ؿمٗمٕم٤م ٤مؿمٗمٕم يم٤من إذان أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ورد ُم٤م ذًمؽ ي١ميد

 ش.174/ 1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 جزم التؽبر: أثر معـك

 ُيٓمٞمؾ يٕمٜمل، إظمػم اجلٚمقس قمٜمد اإلُم٤مم ُمـ اًمتٙمٌػم ُمد طمٙمؿ ُم٤م: مداخؾة

 اًمتٙمٌػم؟
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 .يٗمٕمٚمقن ُم٤م وأؿمد، اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ، ؿم٤مومٕمٞم٦م سمدقم٦م: الشقخ

ٞم٤مً  أصٌح٧م ه٤مهٜم٤م رأجتٝم٤م ًمٙمٜمل  ًْ ّٞم٤م َٟم ًِ  ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمام، هلل واحلٛمد َُمٜمْ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم ُمٜمٝم٤م يٜمٝمض أن ويريد، إوزم اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة

 ومٝمق، اؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم قمٜمدهؿ ذم، اًمٌدقم٦م هبذه ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد وهٜم٤م 

، يٛمده ٓزم آؾمؽماطم٦م سمجٚم٦ًم راح اًمكم اًمقىم٧م هذا يمؾ، أيمؼم اهلل ومٞم٘مقل، رأؾمف يرومع

 .ىم٤مئامً  يّمٌح أن إمم

 اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  اًمٜم٤مس سمٕمض وفمٜمف، أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء اًمذي ًمتٙمٌػما

 .سمحدي٨م وًمٞمس أثر ضمزمٌ  اًمتٙمٌػم، ضمزمٌ  اًمتٙمٌػم هق؟ ُم٤م ًمف أصؾ وٓ ط

 شمًٛمٕمقٟمف، اًمٞمقم اًمًٕمقدي إذان شمًٛمٕمقن يمام أي، يتقمهقن يمام ًمٞمس: وُمٕمٜم٤مه 

 .اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا، أيمؼم اهلل، أيمؼم اهلل، هٙمذا

ن أنُمًٚمؿ  صحٞمح ذم ن ح٤م اعمُــ١َمذِّ  قمغمقمٛمر  و، اجلٛمٕم٦م يقم همػم أو اجلٛمٕم٦م يقم َأذَّ

 ش.أيمؼم اهلل، أيمؼم اهلل»: قمٛمر: ىم٤مل اعمٜمؼم

 حمٚمٝم٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م: اعمْمٛمقُم٦م اًمراء سمتحريؽ، سم٤مٕظمرى إومم اًمتٙمٌػمة وصٚم٧م أي

 .إقمراب ُمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ُأُمرٟم٤م ىمد وٟمحـ، اعم١مذن ي٘مقل هٙمذا، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل

 .شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: واًمًالم

ع اعم١مذن ي٘مقل ُم٤مذا  اًمٞمقم اعم١مذن دام ُم٤م يٕم٤مروٜمل جي٤موسمٜمل أطمد ُم٤م، اعمُـَتنَمِّ

 .ُمتنمع همػم هذا ٓ، ُمثٚمف ٟم٘مقل، أيمؼم اهلل ي٘مقل سم٤مًمًٕمقدي٦م

 ٙمٌػمإومماًمت وصؾ اًمًٜم٦م إذان، ضمزم اًمتٙمٌػم، ًمف أصؾ ٓ سمحدي٨م قم٤مُمؾ هذا

 .اإلىم٤مُم٦م يمذًمؽ، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، سم٤مٕظمرى

 وُمـ، سم٤محلدي٨م ضمٝم٦م ُمـ هلؿ قمٚمؿ ٓ اًمذيـ، اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم هذا أؿمٙمؾ ًمٙمـ

 .سم٤مًمٚمٖم٦م قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ أظمرى ضمٝم٦م
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 وًمٞمس ٟمٌقي٤مً  طمديث٤مً  فمٜمقهش ضمزم اًمتٙمٌػم» اجلٛمٚم٦م هذه أن ومٔمٜمقا : إومم اجلٝم٦م أُم٤م

، ضمزم اًمتٙمٌػم: ىم٤مل، اًمت٤مسمٕملم قمٚمامء ُمـ هذا، ًمٜمخٕملا ًمـ٢مسمراهٞمؿ أثر هق وإٟمام، يمذًمؽ

 ....أيمؼم اهلل شم٘مقل وإٟمام، اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمٌدقم٦م ٟمرضمع، أيمؼم اهلل شم٘مقل ٓ أن يٕمٜمل وهق

 اًمًٜم٦م ُمـ»: أيب هريرة قمـش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ» ذم طمدي٨م إثر هذا ُمٕمٜمك وذم

 هذاو، شَمـْٛمٓمِٞمٓمف وقمدم اظمتّم٤مره: أيش اًمًالم طمذف اًمًٜم٦م ُمـ»، شاًمًالم طمذف

 ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم اإلُم٤مم ي٘مقل طمٞم٨م، اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ يمثػماً  خم٤مًمٗمتف ذم ي٘مع ظمٓم٠م

 .اهلل

 ٕن: اعم١مشمؿ وضمٝمؾ اإلُم٤مم ضمٝمؾ ُمـ هذا، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ هذاك يٙمقن

 أي، اًمًالم طمذف اًمًٜم٦م ُمـ، طمذومف اًمًالم ذم اًمًٜم٦م، اًمًٜم٦م هذه ضمٝمؾ اإلُم٤مم

 .اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم، اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم، متٓمٞمٓمف وقمدم اظمتّم٤مره

 ضُمـِٕمَؾ  إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يٕمٚمٛمقن ٓ طمٞم٨م، اعم٘متديـ أظمريـ ُمـ وضمٝمؾ

 .شسمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم

 : ٕنف، قمٚمٞمٝمؿ أقمت٥م ٓ أن٤م واهلل ًمٙمـ

فِّ  اًمٌٞم٧م َربُّ  يم٤من إذا  ومٙمؾ ُمـ ذم اًمٌٞم٧م ؿمٛمٞمتف اًمرىمص  و٤مرسم٤مً  سم٤مًمدُّ

 أنف واعمٗمروض، ورائف ُمـ اعم٘متدون يٗمٕمؾ ومامذا، ًٜم٦ماًم خي٤مًمػ هق اإلُم٤مم يم٤من إذا

، اًمًالم َيُٛمد اجل٤مهؾ اإلُم٤مم يِمقف ح٤م اعم٘متدي هذا إن: ٟم٘مقل ٟمحـ: وم٢مذاً ، ُمٜمٝمؿ أقمٚمؿ

ف حيٗمظ أجش؟ يٛمٚمؽ ًُ ل، َٟمَٗم  ٟمٗمًف هق يٗمرغ ُم٤م ًمٖم٤مي٦م، اإلُم٤مم قمغم ؿمقي٦م سم٤مًمف ُيَٓمقِّ

ٚمِّؿ يٌدأ سمٕمديـ، اإلُم٤مم ًَ  .ُي

 يم٤من وإن، اًمٜمتٞمج٦م ذم يًٌ٘مف راح ُمٕمٜم٤مه، ومقراً  يٌدأ هق، ؽقمٚمٞم اًمًالم: ىم٤مل هق أُم٤م

 .اعم١ًمول هق اإلُم٤مم

 .أيمؼم اهلل وإٟمام، أيمؼم اهلل ي٘م٤مل ٓ ُيَٛمدّ  ومال ظمٓمٗم٤مً  أي، ضمزُم٤مً  اًمتٙمٌػم اًمِم٤مهد

 شم٘مقل ُم٤م، حتريؽ سمدون يٕمٜمل اجلزم شمٙمٌػم أن وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٜم٤مس سمٕمض ومٔمـ
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 .أيمؼمْ  اهلل، أيمؼمْ  اهلل: شم٘مقل وإٟمام، أيمؼم اهلل أيمؼمُ  اهلل

 اًمقىمقف جيقز ٓ اًمٚمٖم٦م طمٞم٨م ُمـ ٕنف، اًمٚمٖم٦م ذم وظمٓم٠م، ًمٚمًٜم٦م ظمٓم٠م، ظمٓم٠م هذا

 .ُمتحرك قمغم

 ُم٤م ُمتحريم٤مً  هق يم٤من وإذا، شمقصٚمف ُم٤م وىمٗم٧م إذا ؾم٤ميمـ قمغم شم٘مػ أن شُمريد إذا 

 .سمٕمده سمام وشمقصٚمف حتريمف وإٟمام، دمزُمف

 ًمٙمـ، ُمتحريم٦م الً ُمث آظمره٤م شمٙمقن أي٦م اًم٘مراء ُمـ يمثػم اًم٘مراء ُمـ ويمثػم

 شمٙمقن وهل، ؾم٤ميمٜم٦م ويٜمٓم٘مٝم٤م سمٕمده٤م سمام ومُٞمقصٚمٝم٤م، ؾم٤ميمٜم٦م شمٙمقن آيف سم٤مقمت٤ٌمره٤م

 اًمث٤مين واخلٓم٠م، قمٜمده٤م يقىمػ آي٦م يمؾ أن، إول اخلٓم٠م ظمٓم٠مجـ، ظمٓم٠م وهذا، ُمتحريم٦م

 يمذًمؽ؟ أخٞمس، ؾم٤ميمٜم٦م وًمٞم٧ًم أي٦م ُمتحريم٦م شُمْقصٚمٝم٤م ومالزم وصٚمتٝم٤م إذا

ٚم٧مومَ  يمام احلدي٨م صح إذا ؿمٞمخ ي٤م: مداخؾة  يٕمٜمل، سم٤مجلزم اًمتٙمٌػم: ىمٚم٧م، ّمَّ

ٜم٧م يَمؼّمت وم٢مذا، اًمًٙمقن هق اجلزم  قمغم أو اًم٘م٤مرئ قمغم جي٥م وم٤مًمقىمػ، وىمٗم٧م إذا ؾَمٙمَّ

ك ٓ أن وىمػ إذا اعمتٙمٚمؿ  .ُيـَحرِّ

 .أظمٓم٠مت: الشقخ

 .. اًمذي اًمٚمٗمظ ذم طَمّريمف أي، أوصٚمف سمٕمده ُم٤م إمم اًمٙمالم أدرج إذا وًمٙمـ: مداخؾة

 أظمٓم٠مت أن٧م أُم٤م، قمٜمٝم٤م ؾم٠مختؽ اًمتل وهذه، إظمػمة اجلٛمٚم٦م ُمع ُمتٗمؼ أن٤م: الشقخ

رْ ▬: اًمتذيمػم سم٤مب ُمـ ًمٙمـ، طمديث٤مً  ًمٞمس هذا أىمقل أن٤م، يمالم أول ذم يْمَرى وَم٢ِمنَّ  َوَذيمِّ  اًمذِّ

 .[11: اًمذاري٤مت] ♂اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ 

 .طمديث٤مً  ًمٞمس: أوًٓ 

 ىمٌؾ، قمريٌض  واحلدي٨م، اصٓمالطمل أُمر هق إًمٞمف جل٠مت أن٧م اًمذي اعمٕمٜمك: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ...سم٤مًمًٙمقن، سم٤مجلزم يٕمٜمل ضمزم وًمٞمس، يٕمٜمل ظمٓمػ: ضمزم، اصٓمالطمٞم٤مً  يٙمقن أن

ٌّ٘مقا  اًمذيـ اجلامقم٦م وجلٕمؾ  اجلٛمٚم٦م هذه قمغم اًمٜمحقي اًمٕمرذم آصٓمالح ُيَٓم

 ٟمٓمؼ وهب٤م، اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم ضمزم اًمتٙمٌػم: اًمِم٤مهد، يمذًمؽ ًمٞم٧ًم وهل، اًمٕمروٞم٦م
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 آصٓمالح هق يمام شمًٙملم يٕمٜمل ًمٞمس، ظمٓمػ يٕمٜمل اًمٜمخٕمل يزيد سمـ إسمراهٞمؿ

 .اًمٜمحقي

 ش 11: 31: 31/ 449/ واًمٜمقر اهلدى» 

 ش 11: 31: 47/ 449/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 37: 11/ 449/ واًمٜمقر اهلدى»

« اهلل رشقل حمؿًدا أن أصفد» عبارة مـ« الرشقل» الم فتح خطل

 األذان يف

، ظمٓم٠م هذا، اهلل رؾمقَل  حمٛمداً  أن أؿمٝمد: سمٞم٘مقل شمٜمٌٝمقه ٓزم اعم١مذن هذا: الشقخ

 همػم اعمٕمٜمك هذا وإٓ، اهلل رؾمقُل : ي٘مقل ًم٘مدام سمقزه يٛمد أنف ٟمٔمره ٟمٚمٗم٧م ٓزم

 أؿمٝمد: ي٘مقل ُم١مذن ؾمٛمع ومٓمري قمريب ًمٙمـ سمدوي أقمرايب رضمؾ قمـ حيٙمقا ، صحٞمح

 ًمٖم٦م ذم إن اؾمؿ حمٛمداً  ٕن اهلل؟ رؾمقَل  حمٛمد سم٤مل ُم٤م يًٛمع ىمٕمد، اهلل رؾمقَل  حمٛمداً  أن

 ىم٤مل ًمق يٕمٜمل اخلؼم؟ أجـ، ـمٞم٥م، آؾمؿ ضم٤مء ٜم٤مومٝم، عمحٛمد صٗم٦م ورؾمقَل ، اًمٜمحقيلم

 أن أؿمٝمد: ىم٤مل وم٢مذا، اًمٙمالم شمؿ اهلل رؾمقُل  حمٛمد ظمؼمه؟ ُم٤م ُمٌتدأ هذا حمٛمد واطمد

ٌََدوي وم٤مًمٕمريب، ضم٤مء ُم٤م واخلؼم حمٛمد سمدل رؾمقَل  ص٤مر رؾمقَل  حمٛمداً   خيٓمئ اًمٗمٓمري اًم

 اًمٙمالم هذا اهلل رؾمقُل  حمٛمداً  أن أؿمٝمد: ىم٤مل ًمق أُم٤م، سم٤مخلؼم ضم٤مء ُم٤م ٕنف اعم١مذن هذا

 أنف ومالزم، ومٞمٝم٤م حيرف ًمٚمقاطمد جيقز ُم٤م اًم٘مرآن ُمـ أي٦م ُمثؾ أظمل ي٤م وم٤مٕذان، صحٞمح

 .ـمٌٕم٤مً  وسمرومؼ سمٚمٓمػ ومٞمُٕمٚمٛمف سمف صٚم٦م ذو ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ

 ش11: 33: 33/ 711/واًمٜمقر اهلدى»
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 يف وذلؽ األذان يف وغرها الرحال يف صؾقا زيادة مرشوعقة

 ال؟ أم احلقؾعتني ذفحُت  وهؾ ادطر أو الشديد الزد

د اًمذي] اًمث٤مين واعمقوع  يزيد وم٢مٟمف ُمٓمر أو ؿمديد سمرد يم٤من إذا: [إذان ذم ومٞمف يزا

: ي٘مقل أو. اًمرطم٤مل ذم صٚمقا : إذان ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد أو اًمٗمالح قمغم طمل: ىمقًمف سمٕمد

 .قمٚمٞمف طمرج ومال ىمٕمد وُمـ

 : أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

  :ىم٤مل احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد قمٜمف رواه قم٤ٌمس اسمـ قمـ -1

 أن وم٠مُمره اًمّمالة قمغم طمل اعم١مذن سمٚمغ ومٚمامش ُمٓمر» ردغ يقم ذم قم٤ٌمس اسمـ ظمٓمٌٜم٤م

 : وم٘م٤مل سمٕمض إمم سمٕمْمٝمؿ اًم٘مقم ومٜمٔمر اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة: يٜم٤مدي

 .قمزُم٦م وإهن٤م ُمٜمف ظمػم هق ُمـ هذا ومٕمؾ

 .قمٜمف ـمرق ُمـش 174/ 3» طمزم واسمـش 178/ 4» ومش 78 و 77/ 4» خ

 : سمٚمٗمظ داود أبق ورواه

 ومال اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد ىمٚم٧م إذا: ُمٓمػم يقم ذم عم١مذٟمف لىم٤م قم٤ٌمس اسمـ أن

 ىمد: وم٘م٤مل ذًمؽ اؾمتٜمٙمروا اًمٜم٤مس ومٙم٠من سمٞمقشمٙمؿ ذم صٚمقا : ىمؾ اًمّمالة قمغم طمل شم٘مؾ

 ذم ومتٛمِمقن أظمرضمٙمؿ أن يمره٧م وإين قمزُم٦م اجلٛمٕم٦م إن ُمٜمل ظمػم هق ُمـ هذا ومٕمؾ

 .واعمٓمر اًمٓملم

 ش.311» ُم٤مضمف اسمـ هسمٜمحق ورواه ُمًٚمؿ ويمذاش 317/ 4» ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وهق

 : ىم٤مل ٟم٤مومع قمٜمف رواه قمٛمر اسمـ قمـ -4

 ذم صٚمقا : ىم٤مل صمؿش ُمٙم٦م سمٜم٤مطمٞم٦م ضمٌؾ» سمْمجٜم٤من سم٤مردة ًمٞمٚم٦م ذم قمٛمر اسمـ أذن

 أٓ»: إصمره قمغم ي٘مقل صمؿ ي١مذن ُم١مذٟم٤م ي٠مُمر يم٤من ط اهلل رؾمقل أن وم٠مظمؼمٟم٤م رطم٤مًمٙمؿ

 .اًمًٗمر ذم اعمٓمػمة أو اًم٤ٌمردة اًمٚمٞمٚم٦م ذمش اًمرطم٤مل ذم صٚمقا 
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 ُمـش 13/ 4» وطمؿش 167/ 1» ودش 177/ 4» ومش 91 - 89/ 4» خ أظمرضمف

 .قمٜمف قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ

 واًمدارُملش 117» اًمٜم٤ًمئل ويمذاش 146» حمٛمد وقمٜمفش 97/ 1» ُم٤مًمؽ ورواه

 .ٟمحقه ٟم٤مومع قمـ أظمرى ـمرق ُمـش 11 و 7 - 4» أجْم٤م داود وأبق وُمًٚمؿش 494»

 : ىم٤مل أوس سمـ قمٛمرو قمـ -3

 ذم ُمٓمػمة ًمٞمٚم٦م ذم يٕمٜمل - ط اًمٜمٌل ُمٜم٤مدي ؾمٛمع أنف صم٘مٞمػ ُمـ رضمؾ أن٠ٌمن٤م

 : ي٘مقل - اًمًٗمر

 .رطم٤مًمٙمؿ ذم صٚمقا  اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل

 .قمٜمف ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـش 373/ 1» وأمحدش 117 - 116» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 .يمٌػم شم٤مسمٕمل أوس سمـ وقمٛمرو صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 : ىم٤مل اًمٜمح٤مم سمـ ٟمٕمٞمؿ قمـ -7

 ذم صٚمقا : ي٘مقل أن ومتٛمٜمٞم٧م حل٤مذم ذم وأن٤م دةسم٤مر ًمٞمٚم٦م ذم ط اًمٜمٌل ُم١مذن ؾمٛمٕم٧م

 اًمٜمٌل وم٢مذا قمٜمٝم٤م ؾم٠مختف صمؿ رطم٤مًمٙمؿ ذم صٚمقا : ىم٤مل اًمٗمالح قمغم طمل سمٚمغ ومٚمام رطم٤مًمٙمؿ

 .سمذًمؽ أُمره ىمد ط

 ؿمٞمخ قمـ قمٛمػم سمـ قمٌٞمد قمـ ُمٕمٛمر أن٤م: اًمرزاق قمٌد صمٜم٤م: ش341/ 7» أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف ؾمامه

 .ًؿي مل اًمذي اًمِمٞمخ همػم اًمًت٦م رضم٤مل رضم٤مًمف ؾمٜمد وهذا

 : وهق آظمر سمٚمٗمظ قمٜمف أظمرى ـمريؼ وًمف

 : ىم٤مل أجْم٤م ٟمٕمٞمؿ قمـ -1

 ىمٕمد ُمـ: ىم٤مل اعمٜم٤مدي ًمٞم٧م: وم٘مٚم٧م اُمرأيت ُمرط ذم وأن٤م سم٤مرد يقم ذم سم٤مًمّمٌح ٟمقدي

 .قمٚمٞمف طمرج ومال ىمٕمد وُمـ: أذاٟمف آظمر ذم ط اًمٜمٌل ُمٜم٤مدي ومٜم٤مدى، قمٚمٞمف طمرج ومال
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 سمـ حيٞمك صمٜمل: ىم٤مل قمٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـش 341/ 1» أجْم٤م أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف طم٤ٌمن سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد أظمؼمين: ىم٤مل ؾمٕمٞمد

: ىم٤مل اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ىم٤مل ومٚمام»: ىم٤مل أنف إٓش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين ورواه

 ش.قمٚمٞمف طمرج ومال ىمٕمد وُمـ

 .قمٜمٝمؿ هذه وروايتف احلج٤مزيلم ذم وٕمٞمػ قمٞم٤مش سمـ وإؾمامقمٞمؾ

 ذم ىم٤مل يمام شاًمّمحٞمح» رضم٤مل رضم٤مًمف آظمر ـمريؼ ُمـ اًمٓمؼماين رواه ًمٙمـ

ش اًمٙمٌػم» رواي٦م سمٜمحقش 78/ 4ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره وىمدش 77/ 4ش »اعمجٛمع»

 ش.صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد وهمػمه اًمرزاق قمٌد رواه»: وىم٤مل

ش 419/ 3» ذم احلدي٨م أظمرج ىمد ومرأجتفش اعمًتدرك» إمم رضمٕم٧م هذا يمت٤مسم٦م وسمٕمد

 اًمٜمح٤مم ٟمٕمٞمؿ قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ ٟم٤مومع قمـ ضمري٩م اسمـ أن٤م: اًمرزاق قمٌد ـمريؼ ُمـ

 : وىم٤مل. ٟمحقه سمف

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش صحٞمح»

 .ُمدًمس وهق ضمري٩م اسمـ قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف أن إٓ ىم٤مٓ يمام وهق: ىمٚم٧م

 احلٞمٕمٚمتلم حيذف اعم١مذن أن قمغم شمدل إول احلدي٨م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م: ششمٜمٌٞمف»

 سمقب وم٘مد اعمحدصملم سمٕمض ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد. اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة: ُمٙم٤مٟمف وجيٕمؾ

 يقم ذم اًمّمالة قمغم طمل طمذف: اًمٓمؼمي اعمح٥م صمؿ طم٤ٌمن اسمـ وشمٌٕمف ظمزيٛم٦م ـاسم قمٚمٞمف

 ط اًمٜمٌل إمم ذًمؽ رومع ومروي فم٤مهر همػم أنف ًمقٓ احلدي٨م ي٘متْمٞمف اًمذي وهق. اعمٓمر

 ًمألطم٤مدي٨م إصم٤ٌمهت٤م وسملم احلدي٨م هلذا طمذومٝم٤م سملم خمػما  اعم١مذن يم٤من رومٕمف صم٧ٌم وم٢مذا

 .أقمٚمؿ واهلل. إظمرى

 : ىم٤مل هريرة أيب قمـ -6

 إذان وم٠مذن اعم١مذن أُمر ُمٓمػمة أو سم٤مردة ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا ط اهلل رؾمقل ٤منيم

 .رطم٤مًمٙمؿ ذم أو اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة: ٟم٤مدى ومرغ وم٢مذا إول
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ش 319/ 1ش »اًمت٘مري٥م ذح ذم اًمتثري٥م ـمرح» ذم يمام قمدي سمـ أمحد أبق رواه

 .سمٌمء إؾمٜم٤مده قمغم يتٙمٚمؿ ومل اًمٕمراىمل ًمٚمح٤مومظ

 ش[.1/133»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 حرج فال قعد ومـ: ادمذن ققل

 سم٤مرد يقم ذم سم٤مًمّمٌح ٟمقدي: ىم٤مل - يمٕم٥م سمـ قمدي سمٜمل ُمـ - اًمٜمح٤مم ٟمٕمٞمؿ قمـ

 ُمٜم٤مدي ومٜم٤مدى، طمرج ومال ىمٕمد وُمـ يٜم٤مدي اعمٜم٤مدي ًمٞم٧م: وم٘مٚم٧م، اُمرأيت ُمرط ذم وأن٤م

 ش. اًم٤ٌمرد اًمٞمقم ذم أذاٟمف آظمر ذم اعم١مذن ي٘مقًمف. طمرج ومال ىمٕمد وُمـ»: ط اًمٜمٌل

 .اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ـُم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف

 - إؾمػ ُمع - اعم١مذٟملم يم٤موم٦م ُمـ ُمٝمجقرة ه٤مُم٦م ؾمٜم٦م احلدي٨م هذا ذم: ىم٤مل صمؿ

َوَُم٤م ضَمَٕمَؾ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ذِم  ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمٕمٜمك يتْمح هب٤م اًمتل إُمثٚم٦م ُمـ وهل

ـْ طَمَرٍج  ـِ ُِم ي  ختّمٞمص ومٝمق، شطمرج ومال ىمٕمد وُمـ»: إذان قم٘م٥م ىمقًمف وهل أٓ ♂اًمدِّ

 سم٤مًمذه٤مب قمٛمٚمٞم٤م إضم٤مسمتف ًمقضمقب اعم٘مت٣مش اًمّمالة قمغم طمل»: إذان ذم ىمقًمف ًمٕمٛمقم

. إقمذار ُمـ وٟمحقه اًمِمديد اًمؼمد ذم إٓ اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع واًمّمالة اعمًجد إمم

 ي٠مُمر يم٤من ط اهلل رؾمقل أن»: قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمٜمٝم٤م أظمرى أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 ذم اعمٓمػمة أو اًم٤ٌمردة ٞمٚم٦ماًمٚم ذمش. اًمرطم٤مل ذم صٚمقا  أٓ أثره ذم ي٘مقل صمؿ، ي١مذن ُم١مذٟم٤م

 ذم اًمِم٤مومٕمل رواي٦م وهلش 1ش »اًمًٗمر ذم» سمٕمْمٝمؿ يذيمر ومل، قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. اًمًٗمر

. أذاٟمف ُمـ اعم١مذن ومرغ إذا هبذا ي٠مُمر أن ًمإلُم٤مم وأطم٥م»: قم٘مٌف وىم٤ملش 76/  1ش »إم»

 ش.قمٚمٞمف سم٠مس ومال أذاٟمف ذم ىم٤مًمف وإن

 مج٤مقم٦م وقمـ، ٤مومٕملاًمِم قمـش 131 - 149/  3ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وطمٙم٤مه 

: سم٘مقًمف رده صمؿ، شإذان أثٜم٤مء ذم»: ىمقًمف اؾمتٌٕمد أنف احلرُملم إُم٤مم قمـ وذيمر، أت٤ٌمقمف ُمـ

 ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ذًمؽ صم٧ٌم وم٘مد، اًمًٜم٦م هق سمؾ سمٌٕمٞمد ًمٞمس اًمذي وهذا»

 ومال، اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد: ىمٚم٧م إذاش : - مجٕم٦م يقم وهق - ُمٓمػم يقم ذم عم١مذن

 ش.اًمِمٞمخ٤من رواه. » سمٞمقشمٙمؿ ذم صٚمقا : ىمؾ، اًمّمالة قمغم طمل: شم٘مؾ
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/  4ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وٟم٘مؾ .ش117» أجْم٤مش اإلرواء» ذم خمرج وهق: ىمٚم٧م 

: ىم٤مل أنف وآظمره إذان ذم اًمزي٤مدة هذه ضمقاز قمٜمف طمٙمك أن سمٕمد اًمٜمقوي قمـش 98

 .أقمٚمؿ واهلل .شاعمجٛمقع» ذم أره وملش. إذان ٟمٔمؿ ًمٞمتؿ أطمًـ سمٕمده ًمٙمـ»

 مجع ًمٚمٛمٓمر اًمّمالشملم سملم اجلٛمع وهل، أظمرى رظمّم٦م اًمًٜم٦م ذم أن ؿواقمٚم

 ُم٤م ذًمؽ وُمـ، ُمقوع ُم٤م همػم ذم ومٞمٝم٤م اًم٘مقل وومّمٚم٧م، اًمًٚمػ هب٤م قمٛمؾ وىمد، شم٘مديؿ

 ذم واًمٜم٤مس ومتٚمؽ، ىمٌٚمٝم٤م ح٤م يم٤معمتٛمٛم٦م اًمرظمّم٦م وهذهش 4837» احلدي٨م حت٧م ؾمٞم٠ميت

 قمٜمٝمؿ أؾم٘مٓم٧م إومم وم٤مًمرظمّم٦م، هتٓمؾ وإُمٓم٤مر اعمًجد ذم وهؿ وهذه، سمٞمقهتؿ

 أداء ومروٞم٦م قمٜمٝمؿ أؾم٘مٓم٧م إظمرى واًمرظمّم٦م، اعمًجد ذم إومم اًمّمالة ومروٞم٦م

: اًم٘م٤مئؾ اهلل وصدق. اعمًجد ذم إومم ُمع إي٤مه٤م سمجٛمٕمٝمؿ، وىمتٝم٤م ذم إظمرى اًمّمالة

ـَ اهلل طُمْٙماًم ًمَِ٘مْقٍم ُيقىمِٜمُقنَ  ▬ ـُ ُِم ًَ ـْ َأطْم  .♂َوَُم

 ش.416-413/ 1/ 6»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  األذان يف« اهلل ويل عؾًقا أن صفدأ»زيادة حؽؿ

 وزم قمٚمٞم٤مً  وأن: اهلل رؾمقل حمٛمداً  أن وأؿمٝمد: سمٕمد ي٘مقل[ اًمذي] اًمِمٞمٕمل: الشقخ

 .ُمٌتدع هق، اهلل

 همػم ذم ُوِوٕم٧م طَمّؼ  يمٚمٛم٦مش اهلل وزم قمٚمٞم٤مً  أن وأؿمٝمد»: إذان ذم اًمِمٞمٕم٦م ىمقل: إذاً 

 .ُمٙم٤مهن٤م

 ش 11: 49: 14/ 118/واًمٜمقر اهلدى» 





 

 

 لفحسا يف األذاٌاُ

 «الٍوً وَ خري الصالة» يقاه أيّىا ويف    
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 مرتني لؾصبح يمذن أن السـة مـ

 ؾم٤مئر ذم هق يمام اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد إطمدامه٤م: ُمرشملم ًمٚمّمٌح ي١مذن أن اًمًٜم٦م وُمـ

 حلٔم٦م اعمتٝمجد ويٜم٤مم اًمٜم٤مئؿ ًمٞمًتٞم٘مظ يًػم سمزُمـ ذًمؽ ىمٌؾ وإظمرى، إوىم٤مت

 .اًمّمٞم٤مم أراد ُمـ يتًحر أو ٟمِمٞمٓم٤م ًمٞمّمٌح

 : أطم٤مدي٨م ًمؽذ وذم

 اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل أبٞمف قمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ: إول

 أم اسمـ أذان شمًٛمٕمقا  طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا  سمٚمٞمؾ ي١مذن سمالٓ إن»: ي٘مقل ط

 [قمٚمٞمف ُمتٗمؼ.]شُمٙمتقم

 قمٜمد قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد رواي٦م ُمثؾ ُمرومققم٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مين

 .ُمًٚمؿ

 ُمٙمتقم أم واسمـ سمالل يم٤من: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض ظمٌٞم٥م ٜم٧مسم أنٞم٦ًم قمـ: اًمث٤مًم٨م

 اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا  سمٚمٞمؾ ي١مذن سمالٓ إن»: ط وم٘م٤مل ط ًمٚمٜمٌل ي١مذٟم٤من

 ومل ٟمتًحر طمتك أن٧م يمام: ومٜم٘مقل إذان قمـ ُمٙمتقم أم اسمـ ٟمحٌس ومٙمٜم٤مش ُمٙمتؿ أم

 .هذا ويّمٕمد هذا يٜمزل أن إٓ أذاٟمٞمٝمام سملم يٙمـ

 قمٛمتل صمتٜمل اًمرطمٞمؿ قمٌد سمـ ظمٌٞم٥م قمـ ؿمٕم٦ٌم صمٜم٤م: ش431» اًمٓمٞم٤مؾمكم أظمرضمف

 .سمف أنٞم٦ًم

 .ذـمٝمام قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 قمٜمف ـمرق ُمـش 83 - 84 -/  1» واًمٓمح٤مويش 733/ 6» أمحد ظمرضمف وىمد

 .اعمقوٕملم ذم اًمِمؽ قمغم هٙمذا. ُمٙمتقم أم اسمـ أو سمالل: سمٚمٗمظ سمف ؿمٕم٦ٌم

 .قمٛمر سمـا قمـ ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ رواي٦م ُمـ أجْم٤م ًمِمٕم٦ٌم رواي٦م وهق

 .اًمٓمح٤موي أظمرضمف
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 ـمريؼ ُمـ واًمٓمؼماين وأمحد أجْم٤م واًمٓمح٤مويش 111/ 4» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف صمؿ

 : سمٚمٗمظ سم٤مًمث٤مين ضم٤مزُم٤م سمف ظمٌٞم٥م قمـ زاذان سمـ ُمٜمّمقر قمـ هِمٞمؿ

ش. شمنمسمقا  وٓ شم٠ميمٚمقا  ومال سمالل أذن وإذا واذسمقا  ومٙمٚمقا  ُمٙمتقم أم اسمـ أذن إذا»

 : وزاد ٕمحد واًمًٞم٤مق

ة يم٤مٟم٧م إن  ُمـ أومرغ طمتك أُمٝمؾ: ًمٌالل ومت٘مقل ؾمحقره٤م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م كًمٞمٌ٘م اعمرأ

 .ؾمحقري

 .يم٤مٕول أجْم٤م صحٞمح وؾمٜمده

 .ؿمٕم٦ٌم قمـ ـمرق ُمـ طم٤ٌمن واسمـ اعمٜمذر واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف ويمذا

 ُم٘مٚمقب سم٠منف إئٛم٦م ُمـ ومج٤مقم٦م اًمؼم قمٌد اسمـ وادقمك»: ش81/ 4» احل٤مومظ ىم٤مل

 ذم احلدي٨م رأج٧م أن إمم ذًمؽ إمم أُمٞمؾ يمٜم٧م وىمد اًم٤ٌمب طمدي٨م اًمّمقاب وأن

 وىمقع يٌٕمد ُم٤م أخٗم٤مفمف سمٕمض وذم قم٤مئِم٦م قمـ آظمريـ ـمري٘ملم ُمـش ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح»

 ومال سمالل أذن وإذا يٖمرٟمٙمؿ ومال اًمٌٍم ضير وم٢مٟمف قمٛمرو أذن إذا: ىمقًمف وهق ومٞمف اًمقهؿ

 ش.أمحد وأظمرضمفش. أطمد يٓمٕمٛمـ

 يقٟمس صمٜم٤م: ىم٤مل قمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ صمٜم٤م: هٙمذاش 181/ 6ش »اعمًٜمد» ذم هق: ىمٚم٧م

 ؾم٤مقم٦م أي: اعم١مُمٜملم أم ًمٕم٤مئِم٦م ىمٚم٧م: ىم٤مل يزيد سمـ إؾمقد قمـ إؾمح٤مق أيب سمـ

: ىم٤مًم٧م اًمٗمجر يٓمٚمع طمتك ي١مذٟمقن وُم٤م ي١مذٟمقن طمتك أوشمر ُم٤م: ىم٤مًم٧م ًمٕمٚمٝم٤م شمقشمريـ؟

: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ُمٙمتقم أم سمـ وقمٛمرو سمالل: ُم١مذٟم٤من ط اهلل ًمرؾمقل ويم٤من

 وم٤مرومٕمقا  سمالل أذن إذاو اًمٌٍم ضير رضمؾ وم٢مٟمف واذسمقا  ومٙمٚمقا  قمٛمرو أذن إذا»

 ش.يّمٌح طمتك - ىم٤مل يمذا - ي١مذن ٓ سمالٓ وم٢من أجديٙمؿ

 إؾمح٤مق أيب سمـ يقٟمس سملم ُمٜم٘مٓمع أنف إٓ ُمًٚمؿ رضم٤مل يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف ؾمٜمد وهذا

 إؾمقد قمـ أبٞمف قمـ رواه يقٟمس وًمٕمؾ ؾمٜم٦مش 87» ووم٤مشمٞمٝمام سملم وم٢من يزيد سمـ وإؾمقد

 أبق قمٜمف يروي يزيد سمـ إؾمقد أن ذًمؽ وي١ميد أبٞمف ذيمر اًمراوي أو اًمٓم٤مسمع ُمـ ومً٘مط

 يمام خي٤مًمٗمٝم٤م وُم٤م اًمرواي٦م هذه سملم اجلٛمع وضمف احل٤مومظ ذيمر صمؿ. أقمٚمؿ واهلل. هذا إؾمح٤مق
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 .ومراضمٕمف ؾمٌؼ

 أذان ُمٜمٙمؿ أطمدا أو أطمديمؿ يٛمٜمٕمـ ٓ»: ىم٤مل ط قمٜمف ُمًٕمقد اسمـ قمـ: اًمراسمع

 أن وًمٞمس ٟم٤مئٛمٙمؿ وًمٞمٜمٌف ىم٤مئٛمٙمؿ ًمػمضمع سمٚمٞمؾ يٜم٤مدي أو ي١مذن وم٢مٟمف ؾمحقره ُمـ سمالل

 ي٘مقل طمتك أؾمٗمؾ إمم وـم٠مـم٠م ومقق إمم ورومٕمٝم٤م سم٠مص٤مسمٕمف وىم٤ملش اًمّمٌح أو اًمٗمجر ي٘مقل

 .وؿمامًمف يٛمٞمٜمف قمـ ُمده٤م صمؿ إظمرى ومقق إطمدامه٤م: سم٤ًٌمسمتٞمف: اًمراوي وىم٤مل. هٙمذا

 واسمـش 311 و 111/ 1» نش 369/ 1» دش 149/ 3» مش 83 - 84/ 4» خ

 ـمريؼ ُمـش 386/ 1» وأمحدش 83/ 1» واًمٓمح٤مويش 119 - 118/ 1» ُم٤مضمف

 : احل٤مومظ وىم٤مل. ًمٚمٌخ٤مري واًمًٞم٤مق سمف قمٜمف اًمٜمٝمدي قمثامن أيب قمـ اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن

 أو ٟمِمٞمٓم٤م اًمّمٌح صالة إمم ًمٞم٘مقم راطمتف إمم - اعمتٝمجد أي - اًم٘م٤مئؿ يرد: ُمٕمٜم٤مه»

 ش.وٟمحقه سم٤مًمٖمًؾ هل٤م ًمٞمت٠مه٥م اًمٜم٤مئؿ ويقىمظ ومٞمتًحر اًمّمٞم٤مم إمم طم٤مضم٦م ًمف يٙمقن

 ش[.1/137»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األول األذان يف «الـقم مـ خر الصالة» زيادة وعقةمرش

 لؾصبح

 : ُمٜمف ُمقوٕملم ذم إٓ إذان قمغم اًمزي٤مدة ينمع وٓ

: اًمٗمالح قمغم طمل: ىمقًمف سمٕمد ومٞم٘مقل ظم٤مص٦م اًمّمٌح ُمـ إول إذان ذم: إول

 . أطم٤مدي٨م وومٞمفش. ُمرشملم» اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 : حمذورة أيب قمـ: إول

 اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: اًمّمٌح ُمـ إول إذان ذم قمٚمٛمف ط اًمٜمٌل أن

 .اًمٜمقم ُمـ ظمػم

 قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ قمثامن أظمؼمين: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـش 84/ 1» اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 ُمـ سم٤مٕول أذٟم٧م وإذا»: سمٚمٗمظ ُمٓمقٓ ُم٣م وىمد. قمٜمف حمذورة أيب سمـ اعمٚمؽ قمٌد أم
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 ش.اًمٜمقم ُمـ ظمػم الةاًمّم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: وم٘مؾ اًمّمٌح

 ـمريؼ ُمـش 718/ 3» وأمحدش 116/ 1» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف أظمرى ـمريؼ وًمف

 اهلل ًمرؾمقل أؤذن يمٜم٧م: ىم٤مل حمذورة أيب قمـ ؾمٚمامن أيب قمـ ضمٗمٕمر أيب قمـ ؾمٗمٞم٤من

 اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٗمالح قمغم طمل: إول اًمٗمجر أذان ذم أىمقل ويمٜم٧م ط

 .اهلل إٓ إهل ٓ أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 وىمد اًمٗمراء ضمٕمٗمر أبق إٟمف: وىمٞمؾ: ىم٤ملش اخلالص٦م» ذم يمام ُمٝمقل هذا ضمٕمٗمر وأبق

/ 3ش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام طمزم اسمـ صححف اًم٘مٞمؾ هذا أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف داود أبق وصم٘مف

 : شاًمراومٕمل أطم٤مدي٨م ختري٩م» ذم اًمزريمٌم وىم٤ملش. 174

 ش.167/ 1ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم يمامش صحٞمح وإؾمٜم٤مده: طمزم اسمـ ىم٤مل»

 وإٟمامش اعمحغم» يمت٤مسمف ذم واحلدي٨م هذا طمزم اسمـ شمّمحٞمح أن أضمد ومل: ىمٚم٧م

 قمـ اعم١مذن ضمٕمٗمر أيب قمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من قمـ ويمٞمع ـمريؼ ُمـش 111/ 3» ومٞمف أورد

 اًمّمالة: ىم٤مل اًمٗمجر ذم اًمٗمالح قمغم طمل: سمٚمغ إذا يم٤من أنف حمذورة أيب قمـ ؾمٚمٞمامن أيب

 .سمتّمحٞمحف يٍمح ومل شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم

 ش.خمٚمد سمـ سم٘مل ورواه ظمزيٛم٦م اسمـ أجْم٤م وصححف»: ش34/ 4» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 : ُمالطمٔمت٤من ومٞمف: ىمٚم٧م

ش طمزم»: واًمّمقاب قمٚمٞمف شمّمحػ يٙمقن أن أظمِمكش ظمزيٛم٦م»: ىمقًمف أن: إومم

 .واًمزريمٌمش اًمتٚمخٞمص» قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه يمام

 رواه اًمذي اًمقضمف ُمـ رواه أنف ُمٗم٤مدهش خمٚمد سمـ سم٘مل ورواه»: ىمقًمف أن: واًمث٤مٟمٞم٦م

/ 3ش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام - وم٘م٤مل أظمرى ـمريؼ ُمـ رواه سمؾ يمذًمؽ وًمٞمس اًمٜم٤ًمئل

: رومٞمع سمـ اًمٕمزيز قمٌد صمٜمل: قمٞم٤مش سمـ سمٙمر أبق صمٜم٤م: احلٛمٞمد قمٌد سمـ حيٞمك صمٜم٤م: -ش 174

 اًمٗمجر ط اهلل رؾمقل يدي سملم ذٟم٧م٠موم صٌٞم٤م همالُم٤م يمٜم٧م: ىم٤مل حمذورة أب٤م ؾمٛمٕم٧م

 ُمـ ظمػم اًمّمالة: ومٞمٝم٤م أخحؼ»: ىم٤مل اًمٗمالح قمغم لطم: إمم اٟمتٝمٞم٧م ومٚمام طمٜملم يقم

 ش.اًمٜمقم
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 سمـ سمٙمر أبق صمٜم٤م: يزيد سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـش 84/ 1» اًمٓمح٤موي أظمرضمف وىمد ىمٚم٧م

 .ضمٞمد ؾمٜمد وهذا. ٟمحقه سمف قمٞم٤مش

 سمٕمد إول إذان ذم يم٤من: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ اًمث٤مين احلدي٨م

 .اًمٜمقم ـُم ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: اًمٗمالح

 ٟم٤مومع قمـ قمجالن سمـ حمٛمد قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 84/ 1» اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 .سمف قمٛمر اسمـ قمـ

ه وىمدش 169/ 3ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام طمًـ ؾمٜمد وهذا  إمم قمزا

ج  .قمجالن اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماين اًمنا

 طمل: راًمٗمج أذان ذم اعم١مذن ىم٤مل إذا اًمًٜم٦م ُمـ: ىم٤مل أنس قمـ: اًمث٤مًم٨م احلدي٨م

 ش.ُمرشملم» اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ىم٤مل اًمٗمالح قمغم

 .قمٜمف حمٛمد قمـ قمقن اسمـ صمٜم٤م: أؾم٤مُم٦م أيب ـمريؼ ُمـش 91» اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

 : وىم٤ملش 743/ 1ش »ؾمٜمٜمف» ذم واًمٌٞمٝم٘ملش صحٞمحف» ذم أجْم٤م ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه

 ش.صحٞمح إؾمٜم٤مده»

 اسمـ قمـ هِمٞمؿ ـمريؼ ُمـش 84/ 1» أجْم٤م واًمٓمح٤موي اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف صمؿ

: ىم٤مل اًمٗمالح قمغم طمل: اعم١مذن ىم٤مل إذا اًمٖمداة صالة ذم اًمتثقي٥م يم٤من: سمٚمٗمظ سمف قمقن

 ش.ُمرشملم» اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 ش.178/ 3ش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام وصححف اًمًٙمـ اسمـ رواه اًمٚمٗمظ وهذا

 قمٚمٞمٝم٤م آـمالع ؿم٤مء ومٛمـ وٕمػ أؾم٤مٟمٞمده٤م ذم أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 ش.اًمتٚمخٞمص» وش اًمراي٦م ٟمّم٥م» إمم ومٚمػمضمع

 ش[.1/149»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 يف تؽقن« الـقم مـ خر الصالة»زيادة  أن عذ دلقؾ هـاك لقس

 الصبح مـ الثاين ذاناأل

: اًم٘مقل هذا سم٠من اًمتٍميح - قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام - اًمرواي٤مت ُمـ رء ذم يرد مل أنف واقمٚمؿ

: ىمًٛملم قمغم إطم٤مدي٨م ؾسم ًمٚمّمٌح اًمث٤مين إذان ذم يم٤منش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»

 ُمٓمٚمؼ هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م. واًمث٤مين إول يم٤محلدي٨م إول إذان ذم سم٠منف سيح هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م

 شمّمح مل اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ وهمػمه اًمث٤مًم٨م يم٤محلدي٨م اًمث٤مين أو سم٤مٕول اًمت٘مٞمٞمد ومٞمف ًمٞمس

 هذا وقمغم، اعم٘مررة اًم٘مقاقمد ذم يمام اعم٘مٞمدة إطم٤مدي٨م قمغم هذه ومتحٛمؾ أؾم٤مٟمٞمده٤م

 اًمّمالة إمم ًمٚمدقم٤مء اعمنموع إذان أخٗم٤مظ ُمـش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ومٚمٞمس

 مت٤مم واٟمٔمر. اًمٜم٤مئؿ إلي٘م٤مظ ذقم٧م اًمتل إًمٗم٤مظ ُمـ هق سمؾ وىمتٝم٤م سمدظمقل واإلظم٤ٌمر

 ش.168 - 1167ش اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمٙمالم هذا

: اًمّمٌح أذان ذم اعم١مذن ىمقل ذم سم٤مسم٤مش 84 - 81/ 1» اًمٓمح٤موي قم٘مد: تـبقف

 وم٤مؾمتحٌقا  آظمرون وظم٤مًمٗمٝمؿ ذًمؽ يمرهقا  ىمقُم٤م أن ذيمر صمؿ. اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 ح٤م خم٤مًمػ وهذاش. اهلل رمحٝمؿ وحمٛمد يقؾمػ وأيب طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق» ىم٤مك ذًمؽ

 يٙمقن اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالةش »87»: ىم٤مل طمٞم٨مش ُمقـم٠مه» ذم حمٛمد اإلُم٤مم قمٚمٞمف ٟمص

د أن جي٥م وٓ اًمٜمداء ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمّمٌح ٟمداء ذم ذًمؽ ش ومٞمف يٙمـ مل ُم٤م اًمٜمداء ذم يزا

 سمؾ اًمٓمح٤موي ًمف قم٘مد يمام اًمّمٌح أذان ذم ذًمؽ ي٘م٤مل أن يًتح٥م ٓ أنف ذم سيح ومٝمذا

 .أقمٚمؿ واهلل. سمٕمده

 ش[.1/134»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾصبح األول األذان يف التثقيب ُيرشع إكّم

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: احلٞمٕمٚمتلم سمٕمد اًمّمٌح أذان ذم ي٘مقل أن وهق اًمتثقي٥م ًمٚمٛم١مذن وينمع»: ىمقًمف 

 ومٕمٚمٛمف إذان ؾمٜم٦م قمٚمٛمٜمل اهلل رؾمقل ي٤م: حمذورة أبق ىم٤مل اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة
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 ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ىمٚم٧م اًمّمٌح صالة يم٤من وم٢من»: وىم٤مل

 .شداود وأبق أمحد رواه ...شاًمٜمقم

 دظمقل ىمٌؾ يٙمقن اًمذي ًمٚمّمٌح إول إذان ذم اًمتثقي٥م ينمع إٟمام: ىمٚم٧م

 إذان ذم يم٤من»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ حلدي٨م شم٘مري٤ٌم ؾم٤مقم٦م رسمع سمٜمحق اًمقىم٧م

 ش.ُمرشملم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: اًمٗمالح سمٕمد إول

 وإؾمٜم٤مده 84/  1 شاعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي ويمذا 743/  1 اًمٌٞمٝم٘مل رواه

 إذان ًمٙمـ إذاٟملم يِمٛمؾ وهق ُمٓمٚمؼ خمذورة أيب وطمدي٨م. احل٤مومظ ىم٤مل يمام طمًـ

 اًمّمٌح ُمـ سم٤مٕول أذٟم٧م وإذا»: سمٚمٗمظ أظمرى رواي٦م ذم ُم٘مٞمدا ضم٤مء ٕنف ُمراد همػم اًمث٤مين

 . شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة. اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: وم٘مؾ

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وهمػمهؿ واًمٓمح٤موي واًمٜم٤ًمئل داود أبق ظمرضمف

 ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وهلذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمع طمديثف وم٤مشمٗمؼ 116 - 111 شداود

 : اًمٜم٤ًمئل ًمٗمظ قم٘م٥م 168 - 167/  1 شاًمًالم

 اسمـ اًمرواي٦م هذه وصحح: رؾمالن اسمـ ىم٤مل. اًمرواي٤مت أـمٚم٘متف ح٤م شم٘مٞمٞمد هذا وذم»

 وأُم٤م اًمٜم٤مئؿ إلي٘م٤مظ ٕنف ًمٚمٗمجر إول إذان ذم هل إٟمام اًمتثقي٥م ومنمقمٞم٦م: ىم٤مل ظمزيٛم٦م

 اًمزريمٌم ختري٩م» ُمـ ـها. اًمّمالة إمم ودقم٤مء اًمقىم٧م سمدظمقل قمالمإ وم٢مٟمف اًمث٤مين إذان

 يم٤من أنف: حمذورة أيب قمـ شاًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ذم ذًمؽ وُمثؾ. شاًمراومٕمل ٕطم٤مدي٨م

 .ط سم٠مُمره اًمّمٌح ُمـ إول إذان ذم يثقب

 اعمنموع إذان أخٗم٤مظ ُمـ شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ًمٞمس هذا وقمغم: ىمٚم٧م

 إلي٘م٤مظ ذقم٧م اًمتل إًمٗم٤مظ ُمـ هق سمؾ وىمتٝم٤م سمدظمقل ظم٤ٌمرواإل اًمّمالة إمم ًمٚمدقم٤مء

 اعمت٠مظمرة إقمّم٤مر هذه ذم اًمٜم٤مس اقمت٤مده اًمذي إظمػم اًمتًٌٞمح يم٠مخٗم٤مظ ومٝمق اًمٜم٤مئؿ

 .شإول إذان قمـ قمقو٤م

 ذم اعم١مذٟملم أيمثر ُمـ اًمٕمٛمؾ جلري٤من اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٙمالم أـمٚم٧م وإٟمام: ىمٚم٧م

 صم٤مٟمٞم٤م اعم١مًمٗملم ُمـ هب٤م سح ُمـ وًم٘مٚم٦م أوٓ ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م ظمالف قمغم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد
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 وٓ ومٞمٝم٤م اًم٘مقل إمج٤مل قمغم ي٘متٍمون - ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد ورائٝمؿ وُمـ - مجٝمقرهؿ وم٤من

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ساطم٦م ذًمؽ ضم٤مء يمام اًمٗمجر ُمـ إول إذان ذم أنف يٌٞمٜمقن

  .ظمػما  اهلل ضمزامه٤م واًمّمٜمٕم٤مذم رؾمالن اسمـ ُمـ اعمت٘مدم ًمٚمٌٞم٤من ظمالوم٤م

 وشمزداد ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م اًمث٤مين إذان ذم اًمتثقي٥م ضمٕمؾ أن يتٌلم ٌؼؾم ومم٤م 

 ومام اًمث٤مين ذم اًمتثقي٥م قمغم ويٍمون سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إول إذان قمـ يٕمروقن طملم اعمخ٤مًمٗم٦م

ٌِْدًُمقنَ ▬: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف أطمراهؿ َت ًْ  يَم٤مُٟمقا  ًَمقْ ▬ ♂ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 .♂َيْٕمَٚمُٛمقنَ 

 اًمٍمحيلم اعمت٘مدُملم قمٛمر واسمـ حمذورة أيب طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد اًمٓمح٤موي ىم٤مل: ئدةوم٤م

 .ششمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ وحمٛمد يقؾمػ وأيب طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق»: إول إذان ذم اًمتثقب ذم

 ش[176»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 بني التغاير وشـقة لؾػجر والثاين األول األذان بني التؿققز كقػقة

 لؾػجر الثاين وادمذن األول ادمذن

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 سملم اًمتٛمٞمٞمز أُمٙمـ إذا اًمقىم٧م أول قمغم شم٘مديٛمف ينمع»: اًمٗمجر أذان ذم ىمقًمف 

 .شآؿمت٤ٌمه ي٘مع ٓ طمتك واًمث٤مين إول إذان

: مجٚم٦م ي٤مدةسمز إول إذان ُمٞمزت اًمتل اًمًٜم٦م اًمتزُم٧م إذا سمٞمن ممٙمـ ذًمؽ: ىمٚم٧م

 .شم٘مدم يمام شُمرشملم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»

 إول إذان ُم١مذن يٙمقن أن وهل ينا  إُمر شمزيد أظمرى ؾمٜم٦م هٜم٤مك أن قمغم

 اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف اعم١مًمػ ذيمره اًمذي قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم يمام اًمث٤مين إذان ُم١مذن همػم

 عمـ ومٝمٜمٞمئ٤م أجْم٤م ُمؽمويم٦م ؾمٜم٦م وهك 419 شاإلرواء» ذم ظمرضمتٝم٤م يمثػمة ؿمقاهد وًمف

 .إلطمٞم٤مئٝم٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ووم٘مف

 ش[178»ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 لؾػجر األول األذان يف تؽقن، الـقم مـ خر الصالة: عبارة

 اًمّمالة»: وومٞمف: اخلؼم هذا ٟمحق.. .ط اًمٜمٌل قمـ حمذورة أيب قمـ رواي٦م وذم

 ش.اًمّمٌح ُمـ إومم ذم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة، اًمٜمقم ُمـ ظمػم

: ومٞمف ىم٤مل، [إومم اًمرواي٦م: يٕمٜمل: ىمٚم٧م] أبلم ُمًدد وطمدي٨م»: داود أبق ىم٤مل

 : ُمرشملم ُمرشملم اإلىم٤مُم٦م وقمٚمٛمٜمل

 أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل»

، اًمّمالة قمغم طمل، اًمّمالة قمغم طمل، اهلل رؾمقل حمٛمداً  أن أؿمٝمد، اهلل رؾمقل حمٛمدا

: رواي٦م ذم زاد»، اهلل إٓ إهل ٓ، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، حاًمٗمال قمغم طمل، اًمٗمالح قمغم طمل

 ش.أؾمٛمٕم٧م؟: اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ُمرشملم وم٘مٚمٝم٤م اًمّمالة أىمٛم٧م وإذا

 .قمٚمٞمٝم٤م ُمًح ط اًمٜمٌل ٕن: يٗمرىمٝم٤م وٓ ٟم٤مصٞمتف جَيُز ٓ حمذورة أبق ومٙم٤من: ىم٤مل

 ُمـ وم٢مٟمف: إًمخ.. .جَيُر ٓ حمذورة أبق ومٙم٤من: ىمقًمف دون، صحٞمح طمدي٨م: ىمٚم٧م»

 ش.79 رىمؿ» أظمر اًمٙمت٤مب طمّمفَ 

 ُمـ ظمػم اًمّمالة: ىمٚم٧م اًمّمٌح صالة يم٤من وم٢من»: اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٦م ذم أن اقمٚمؿ صمؿ

 ش.اًمّمٌح ُمـ إومم»: سمـ ذًمؽ شم٘مٞمٞمد اًمرواي٦م هذه وذم. ُمٓمٚمؼ ومٝمذا: شاًمٜمقم

 وقمغم، ًمٚمٗمجر إول إذان ذم اجلٛمٚم٦م هذه ضمٕمؾ اًمًٜم٦م أن: اًمّمقاب هق وهذا

 ذم وًمٞمس: شاعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» ذم ذيمرهت٤م وىمد، تكؿم ـمرق ُمـ إطم٤مدي٨م ضم٤مءت ذًمؽ

، اًمًٜم٦م ظمالف اًمٞمقم اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ومام. ًمٚمٗمجر اًمث٤مين إذان ذم أهن٤م ُمٜمٝم٤م رء

 ٓ إول وم٢من: سمٞمٜمٝمام ًمٚمتٗمريؼ: ضمّداً  ُمٕم٘مقل اًمث٤مين دون هب٤م إول إذان وختّمٞمّمٝم٤م

 .ظمرأ سمخالف: اًمّمالة حُيِّؾ  وٓ ـمٕم٤مُم٤مً  حيرم

 ش711/ 4» داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح
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 الثاين ال األول األذان يف« الـقم مـ خر الصالة»: ُيؼال أن السـة

 ضم٤مء ُم٤م وهذا، اًمث٤مين ٓ إول إذان ذمش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: ُي٘م٤مل أن اًمًٜم٦م

، اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: اًمٗمالح سمٕمد إول إذان ذم يم٤من: قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل اًمٜمص سمف

 ىم٤مل يمام طمًـ سمًٜمد وهمػمهش 84/ 1» ح٤موياًمٓم أظمرضمفش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 .حمذورة أيب قمـ اًم٤ٌمب وذمش 169/ 3» اًمتٚمخٞمص ذم احل٤مومظ

 [174ص اًمًػمة وم٘مف قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ طم٤مؿمٞم٦م]

 التثقيب إكّم يؽقن يف أذان الػجر األول

ىمٚم٧م واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم هذا اًمتثقي٥م قمغم أنف ظم٤مص سم٤مٕذان : ىم٤مل إًم٤ٌمين

طمتك ذم ، ره أيمثر اعم١مذٟملم اًمٞمقم ُمع إؾمػ اًمِمديدوهق مم٤م هج، إول ذم اًمٗمجر

ٟمٜم٤م اًمًٚمٗمٞملم ذم ، احلرُملم اًمنميٗملم وًم٘مد اسمتكم سم٥ًٌم إطمٞم٤مء أُمث٤مهل٤م ـم٤مئٗم٦م ُمـ إظمقا

وىمٚم٦م أنّم٤مر اًمًٜم٦م ، وإمم اهلل اعمِمتٙمك ُمـ أطمقال هذا اًمزُم٤من، سمٕمض اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م

 ومٞمف.

 ش1/111اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

 األذان وأن، الػجر صالة يف والثاين األول األذان مرشوعقة بقان

 لؾصائؿ بالـسبة الطعام عـ اإلمساك فقف جيب الذي هق الثاين

 هق ومٝمؾ، أذاٟملم سمٞم١مذن اعم٤ًمضمد سمٕمض ومٞمف إٟمف، اًمٗمجر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم: السائؾ

 ؟ش إذاٟملم» وارد همػم أو وارد

 ؟ وارد: السائؾ

 .اًمّمحٞمحلم ذم وارد: الشقخ

 .[ صم٤مٟمٞم٤مً  ؾم١مآً  ي٠ًمل أن يريد اًمرضمؾ ]، اجلٛمٕم٦م يقم ومٞمف: السائؾ
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 أقمٓمٞمؽ سمدي، اجلقاب رأس أظمذت أن٧م اًم١ًمال هذا[  ًمف ُم٘م٤مـمٕم٤م] : الشقخ

  .اًمدًمٞمؾ

 .شمٗمْمؾ: السائؾ

ٟمٙمؿ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: الشقخ ، سمٚمٞمؾ ي١مذن وم٢مٟمف: سمالل أذان َيُٖمرَّ

ن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا   : ُم١مذٟملم[  ًمديف] ومٞمف، ؿم٤ميػش ُمٙمتقم أم اسمـ ُي١َمذِّ

 .ـ سمٞمٕمرومف ُم٤م أطمد ومٞمف ُم٤م ـ سمالل: أطمدمه٤م

 .قمٛمرو: اؾمٛمف، ُمٙمتقم أم اسمـ: واًمث٤مين

، أيمؾ ومٞمف سم٤مىمل ُم٤م ظمالص: وشم٘مقًمقا  ومٞمف شمٖمؽموا ٓ سمالل أذان شمًٛمٕمقا  ح٤م: هلؿ ىم٤مل

 ًمٞم٘مقم ي١مذن -اًمٗمجر ـمٚمقع ىمٌؾ: يٕمٜمل ـ ي١مذن وم٢مٟمام»: رواي٦م وذم، سمٚمٞمؾ سمٞم١مذن هق، ٓ

ن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا ، اعمتًحر ويتًحر اًمٜم٤مئؿ  ش.ُمٙمتقم أم اسمـ ُي١َمذِّ

ن ٓ ومٙم٤من، اًمٗمجر يرى ٓ أقمٛمك رضمال ويم٤من  ة سمٕمض سمف َُمرَّ  إذا إٓ ُي١َمذِّ  وىمد اح٤مرَّ

 .يرى ٓ ضير ٕنف، ي١مذن طمٞمٜمئذٍ ، أصٌح٧َم  أصٌح٧َم : ًمف ىم٤مًمقا ، اًمٗمجر رأوا

 صالة إُم٤م ركيد، اًمٜم٤مئؿ ًمٞمًتٞم٘مظ إول إذان سمٞم١مذن واطمد، اصمٜملم أهنؿ: اًمِم٤مهد 

 ومٙمٚمقا »: اًمرؾمقل ومٌٞم٘مقل، يتًحر سمِّده إذا اًمًحقر يدارك، اًمٚمٞمؾ صالة أو اًمقشمر

 اح٤مرة ورآه اًمٗمجر ـمٚمع إذا ؟ ي١مذن يم٤من ُمتكش ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا 

 أم اسمـ ي١مذٟمف يم٤من اًمذي إذان هذا، سمٞم١مذن طمٞمٜمئذٍ ، أصٌح٧َم  أصٌح٧َم : ًمف وسمٞم٘مقًمقا 

 ومٞمف وهذا، أذاٟملم ومٗمٞمف ؟ ؿم٤ميػ، اًمّمالة وسمٞمحٚمؾ ٕم٤مماًمٓم سمٞمحرم اًمذي هق، ُمٙمتقم

 .. .اًمٞمقم إؾمػ ُمع، سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م

 ؟ ـمٌٕم٤مً  هذا سمرُمْم٤من[  اًمِمٞمخ ُم٘م٤مـمٕم٤م] : احلضقر مـ رجؾ

 .اًمًٜم٦م أج٤مم يمؾ: الشقخ

 ؟ اًمًٜم٦م أج٤مم يمؾ: السائؾ

 رُمْم٤من همػم ذم سمٞمّمقُمقا  ٟم٤مس ومٞمف سمتٕمرف أن٧م ٕنؽ![ ومامذا؟ وإٓ]: الشقخ
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 ٟم٤مس ومٞمف، يقم سمٞمٗمٓمروا يقم سمٞمّمقُمقا  ٟم٤مس ومٞمف، اخلٛمٞمس يقم، ُمثالً  صمٜملمآ يقم، ٟمٗمالً 

 ص٤مر سمٞمٕمرومقا  وؿمٚمقن، هدول سم٤محلٞمض سمالهؿ اهلل اًمٚمِّـل اًمٜم٤ًمء ظم٤مص٦م، ىمْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ

 ؟ وىم٧م ومٞمف وإٓ اًمٓمٕم٤مم شمرك وىم٧م

 ىمٌؾ رُمْم٤من ذم اعمًجد إمم ٟمٜمزل، ضمداً  ُم١مؾمٗم٦م -يٕمٜمل– طمقادث أقمرف أن٤م 

 أنف سمتِمٕمر ـ ُمتٚمٝمػ اًمٜم٤مس سمٕمض سمف ومٞمٛمر اًمقاطمد سمٞمٜمزل ـ ًمث٤مينا إذان ـ اًمث٤مين اًمٗمجر

  ؟ ٟمتًحر وىم٧م ومٞمف دظمٞمٚمؽ، اًمٜمقم ُمـ وم٤مق هق هالَّ 

 أذان، أذن ٕنف ؟ ًمٞمش، وىم٧م ومٞمف ُم٤م، ٓ: اجلقاب، سم٠مذين أؾمٛمع ويمٜم٧م: الشقخ

: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن، اإلُم٤ًمك ود أذان هذا، اإلُم٤ًمك أذان أنتؿ شمٕمرومقا !  اإلُم٤ًمك

 واذسمقا  يمٚمقا »: ىم٤مل اًمرؾمقل[ اعمٗم٤مهٞمؿ] شمتٖمػم يمٞمػ اهلل ؾمٌح٤منش قا واذسم يمٚمقا »

 سمٞمتٍمومقا  هؿ وم٤مإلُم٤ًمك، اًمٗمجر ـمٚمع إذا ؟ ي١مذن يم٤من ُمتكش ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك

 ُم٤م أن٤م: سمٞم٘مقل، ُمٚمتٝم٥م سمٞمجٞمف ُمًجد وإُم٤مم ؿمٞمخ ومٌتالىمل، ؾم٤مقم٦م سمرسمع إذان ىمٌؾ

 أذان أذن هق سمٞمٜمام، اإلُم٤ًمك أذان أذن ٕنف، ٓ: ًمف ومٞم٘مقل ؟ وىم٧م ُمٕمل ومٞمف، شمًحرت

 إذاٟملم أن: -أظمل– اًمِم٤مهدش ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا »: اإلـمٕم٤مم

 ذم ىم٤مل، ًمؽ ذيمرت اًمّمٞم٤مم ؿم٤من ُمـ سمس ُمق اًم٘مْمٞم٦م أن شمٜمًك ٓ سمٕمديـ، اًمًٜم٦م ـمقال

 اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم شم٠مظمػم أن أفمـ ومٞمام وسمتٕمرومقا  -يٕمٜمل -، يّمكم ي٘مقمش اًمٜم٤مئؿ ًمٞم٘مقم»: رواي٦م

 اًمذي ًمٙمـ، سمٞمًتٓمٞمٕمقه اًمٜم٤مس يمؾ ُمق احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هذا ًمٙمـ، سمف اًمتٌٙمػم ُمـ أومْمؾ

 ومٞمف ُم٤م، اًمٞمقم اًمٜم٤مس أيمثر يٗمٕمؾ يمام، اًمٕمِم٤مء سمٕمد يّمكم، اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ي١مظمر يًتٓمٞمع ٓ

 سمٞمًٛمع، يتٜمٌف ٓ ىمد ًمٙمـ، ُمثالً  ومراغ قمٜمدهؿ ىمدرة قمٜمدهؿ ومٞمف اًمٜم٤مس سمٕمض ًمٙمـ، ُم٤مٟمع

، اعمًجد إمم واًمذه٤مب ًمٚمّمالة اًمث٤مين ًمألذان يًتٞم٘مظ يمام ومٞمًتٞم٘مظ، إول إذان

 .اًمًٜم٦م ـمقال اًمث٤مين يم٤مٕذان ُمنموع إول إذان، وم٢مذن

 .ش..: .7: 76/  3/ واًمٜمقر اهلدى» 

 «الـقم مـ خر الصالة» يؼال متك

 ؟[اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ي٘م٤مل ًمٚمٗمجر إذاٟملم أي ذم]: مداخؾة
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 اسمـ طمدي٨م وُمـ حمذورة أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم اًمذي: الشقخ

 هٜم٤مك وًمٞمس، إول إذان ذم يم٤منش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: اعم١مذن ىمقل أن قمٛمر

 .اًمث٤مين إذان ذم حمٚمٝم٤م اجلٛمٚم٦م هذه سم٠من صحٞمح طمدي٨م

ح، اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م أن ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم وسم٤مإلو٤موم٦م   حمٚمٝم٤م اجلٛمٚم٦م هذه سم٠من شُمٍَمِّ

 .إول إذان

 ُمـ ظمػم اًمّمالة»: سم٘مقًمف اعم٘مّمقد ٕن: إول سم٤مٕذان إٓ ٚمٞمؼشم ٓ اجلٛمٚم٦م أن يمام 

ش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: اعم١مذن ي٘مقل طمٞمٜمام اًمث٤مين إذان وذم، اًمٜم٤مئٛملم إي٘م٤مظش اًمٜمقم

٦م  .سمٜم٤مئٛملم وًمٞمس ُمًتٞم٘مٔمقن اًمٜم٤مس ومٕم٤مُمَّ

 أجْم٤مً  خم٤مًمػ ومٝمق، ًمٚمًٜم٦م ُُمـَخ٤مًمػ اًمث٤مين إذان ذم اجلٛمٚم٦م هذه ووع يمقن ومٛمع 

 ٓ»: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام، اًمٜم٤مئٛملم إي٘م٤مظ وهق، ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛم٘مّمد

ٟمٙمؿ  ومٙمٚمقا ، اعمتًحر ويًتحر اًمٜم٤مئؿ ًمٞم٘مقم ي١مذن، سمٚمٞمؾ ي١مذن وم٢مٟمام، سمالل أذان َيُٖمرَّ

: ًمف ي٘م٤مل طمتك ي١مذن وٓ أقمٛمك رضمؾ ويم٤من، ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا 

 .شأصٌح٧َم  أصٌح٧َم 

، اعمتًحر ويتًحر اًمٜم٤مئؿ ًمٞم٘مقم ح٤مذا؟: ولإ إذان ي١مذن يم٤من سمالل: اًمِم٤مهد

 !اًمٜم٤مئٛمقن؟ اؾمتٞم٘مظ وىمدش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: ىمقل وم٤مئدة ومام

 يمٞمػ اإلٟم٤ًمن يٕمج٥م واًمتل، ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م إؿمٞم٤مء ُمـ اًمقاىمع ذم هذا 

 .اًمٓمقيٚم٦م اًمدهقر هذه اعمخ٤مًمٗم٦م هذه اؾمتٛمرت

، أظمرى خم٤مًمٗم٤مت ذم ي٘مٕمقن اًمًٜمـ إمه٤مهلؿ سم٥ًٌم اًمٜم٤مس أن: اًم٤ٌمل ذم وخيٓمر

 اًمّمالة» ومٞمف ي٘مقًمقن اًمذي، سمزقمٛمٝمؿ اًمقىم٧م أذان ي١مذٟمقن إردن ذم ٟمالطمظ ٟمحـ

ٟمقن أهنؿ: أي، إول إذان وىم٧م ذم ي١مذٟمقن هؿ اًمقاىمع ذم ًمٙمـش اًمٜمقم ُمـ ظمػم  ُي١َمذِّ

 .إردن ذم ٟمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م وهذه، ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٜمحق اًمٗمجر ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٗمجر ًمّمالة

 هبذه اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل دون إردن شمٗمردت مم٤م، دنإر ذم أظمرى وُمِمٙمٚم٦م

ن طمٞم٨م، إذان شمقطمٞمد وهل، اًمٌدقم٦م  ضم٤ٌمل ذم ُمًجد أقمغم، هٜم٤مك ُمًجد ذم ُي١َمذَّ
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، ُمًجالً  أو طم٘مٞم٘مٞم٤مً  أذآٟم٤مً  هذا يم٤من إذا أدري وٓ، إذىمٞم٦م ُمًجد اؾمٛمف، إردن

 اعم٤ًمضمد ُمـ ٚمٞمؾوىم، اعم٤ًمضمد يمؾ إمم ُيَذاع، اعمًجد ذاك ُمـ ُيَذاع اًمذي إذان ومٝمذا

 .ٟمٗمًف ًمٚمٛمًجد ي١مذن ُم١مذن ومٞمف يٙمقن ُمـ

ن إذان هذا  ، دىمٞم٘م٦م وصمالصملم دىمٞم٘م٦م وقمنميـ مخ٦ًم سملم ُم٤م اًمٗمجر وىم٧م ىمٌؾ ُي١َمذَّ

 اًمِمٛمس ـمٚمقع وم٠مرى، اهلل سمٗمْمؾ وهمرسمٞمف ذىمٞمف ُمٙمِمقف ضمٌؾ قمغم هٜم٤مك ُمٜمززم وأن٤م

 ذِّهنؿوُُم١مَ  ٟمتًحر رُمْم٤من ذم، سمٕمٞمٜمل اًمِمٛمس همروب وأرى، سمٕمٞمٜمل اًمٗمجر وـمٚمقع

 وٟمِمٌع، اًمِمٛمس همرسم٧م وىمد وٟمٗمٓمر، سمٕمد اًمنمق ذم فمالًُم٤م ٟمرى وٟمحـ، ًمٚمٗمجر ي١مذن

ن ُم٤م واًمٌٕمض  ُمـ ظمػم اًمّمالة» ومٞمف يم٤من اًمذي، إول إذان قمغم طم٤مومٔمقا  ويم٠مهنؿ، َأذَّ

 هذا أن ومٔمٜمقا ، إُمر قمٚمٞمٝمؿ اٟمٓمغم اًمزُمـ ُمع صمؿ، ووىمت٤مً  ًمٗمٔم٤مً  قمٚمٞمف طم٤مومٔمقا ش اًمٜمقم

 هذا أن، أؾمػ قمغم أؾمٗم٤مً  زدٟم٤م صمؿ، قمٚمٞمٝمؿ اشمٚمخٌط، ٗمجراًم ُمـ اًمث٤مين إذان وىم٧م

 سم٤مًمِمٞمخ سَمْٕمُْمٙمؿ أو ضُمٚمُّٙمؿ أو يمٚمٙمؿ شمًٛمٕمقن رسمام، اًمٌٚمدان ُمـ يمثػم ذم ُمقضمقد اخلٓم٠م

ؾم٤مً  يم٤من اًمذي، اهلالزم اًمديـ شم٘مل  وهق رؾم٤مًم٦م ػأخّ  هذا، اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم ُُمَدرِّ

ٟمقن أهنؿ ومٞمٝم٤م يث٧ٌم، ُمٙمٜم٤مس ُمـ ُمٖمريب  ىمٌؾ، اًمٗمجر ىمٌؾ اًمٗمجر الةص هٜم٤مك ُي١َمذِّ

 .ٞم٘م٦مدىم وقمنميـ مخس أو -أن قمٜمدي ُمـ اًمِمؽ- ؾم٤مقم٦م سمثٚم٨م اًمقىم٧م

ٟمٜم٤م ُمـ آظمر رضمؾ صمؿ  ، ُمٓمٌققم٦م ًمف رؾم٤مًم٦م قمٜمدي أجْم٤مً  اًمٙمقي٧م ذم اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

ةاعمُ  احل٘مٞم٘م٦م هذه ي١ميمد  .اًمت٘مدير هذا سمٜمحق اًمٗمجر ىمٌؾ هٜم٤مك ي١مذٟمقن سم٠مهنؿ وي٘مقل، رَّ

 أفمـ ؿمٞمخ قمٜمدٟم٤م: زم ىم٤مل، اًمٓم٤مئػ ُمـ قمٚمؿ ٤مًم٥مـم أو ؿم٤مب يب اشمّمؾ ؿمٝمقر ُمٜمذ

 رء؟ هٞمؽ ومٞمف... هٙمذا أو اًمًٕمدي اهلل قمٌد ؾمامه

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

ٟمقن سم٠مهنؿ، وإظمقاين ٕصح٤ميب اًمِمٞمخ هذا ي٘مقل: الشقخ  ىمٌؾ اًمٗمجر ٕذان ُي١َمذِّ

 .اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم قم٤مُم٦م ُمّمٞم٦ٌم اعمّمٞم٦ٌم أن ومٞمٌدو، ...اًمقىم٧م هذا سمٜمحق اًمقىم٧م

 ذم أن، اًمنمقمٞم٦م اعمقاىمٞم٧م يراقمقن ٓ ٕهنؿ: اًم٥ًٌم هذا هل، اعمّمٞم٦ٌم وهذه

٘متف أن٤م آظمر رء  اعمديٜم٦م ذم ٟمزًمٜم٤م، ومٞمف اقمتٛمرت، اح٤ميض ىمٌؾ رُمْم٤من ذم، سمٜمٗمز طَم٘مَّ
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 اًمِمٛمس ومرأج٧م، اًمٕمٚمقي اًمٓم٤مسمؼ قمغم صٕمدت اإلومٓم٤مر وىم٧م طم٤من ح٤م، ًمٜم٤م أخ قمٜمد

ٟمقا  ومام ،وم٠مومٓمرت، اعمديٜم٦م ذم هٜم٤مك اعمقضمقد اجلٌؾ وراء همرسم٧م وىمد  اعمديٜم٦م ذم هٜم٤مك أذَّ

 ومّمٕمدت، اًمدار هذه ٟمٗمس ذم هٜم٤م ضمئ٧م صمؿ، اًمِمٛمس همروب ُمـ دىم٤مئؼ قمنم سمٕمد إٓ

، هٜم٤م ُمـ اًمِمٛمس همرسم٧م، ضمداً  سم٤مًمٖم٤مً  هوري ومٙم٤من، اًمِمٛمس ورأج٧م إقمغم ذم ومقق

 .هٜم٤م ُمـ اعم١مذن وأّذن

 .ش .: ..: 19/  94 / واًمٜمقر اهلدى» 

 وماذا، باألذان التطريب وخطل يؽقن؟ ومتك، بالصالة التثقيب

 ادمذن؟ يف يشسط

 ىمٚمٞمؾ؟ ىمٌؾ ؾمٛمٕمتف اًمذي إذان قمغم شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ٟمريد: السائؾ

 سمٓمٌٞمٕم٦م- أقمجٌٜمل ُم٤م، أقمجٌٜمل وُم٤م أقمجٌٜمل اًمقاىمع ذم إذان هذا: الشقخ

 ٕنف، صقشمؽ طمًـ طمٞم٨م ُمـ وأقمجٌٜمل، واًمتٓمري٥م اًمتٚمحلم ُمـ ومٞمف ُم٤م -احل٤مل

رين ين دأطم وهق، حمذورة أيب سمحدي٨م َذيمَّ  .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُُم١َمذِّ

 دظمؾ وح٤م، ومٜم٤مداه، إيامٟم٤مً  وًمٞمس شم٘مٚمٞمداً  ي١مذن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٛمٕمف طمٞم٨م 

ن يمٞمػ وقَمٚمَّٛمف اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ُم١مذٟم٤مً  ضمٕمٚمف ىمٚمٌف ذم اإليامن  .ُي١َمذِّ

 اًمتل اًمٗمقائد ُمـ يم٤من: أىمقل، اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ضمٜمٞمٜم٤مه٤م اًمتل اًمٗمقائد ُمـ ويم٤من 

 إذان وهق إذان قمٚمٛمف ح٤م ط اًمٜمٌل أن: هذا حمذورة أيب ٨مطمدي ُمـ ضمٜمٞمٜم٤مه٤م

ٟم٧م وم٢مذا»: ًمف ىم٤مل، شمرسمٞمٕم٤مً  اًمٞمقم اعمٕمروف  ظمػم اًمّمالة: وم٘مؾ، إول إذان ًمٚمّمٌح أذَّ

 .شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة، اًمٜمقم ُمـ

ك اًمذي هذا  ٛمَّ ًَ  اًمتثقي٥م هذا، اًمٗمجر صالة ذمش اًمتثقي٥م» اًمنمع سمٚمٖم٦م ُي

 إذان ذم أنف وهق، َُمْقِوَٕمف ُمٜمف واؾمتٗمدٟم٤م، هذا حمذورة أيب طمدي٨م ُمـ اؾمتٗمدٟم٤مه

 .اًمٞمقم ُمٕمٝمقد هق يمام اًمث٤مين إذان ذم وًمٞمس إول

رين، اًمًٜم٦م ظمالف هق اًمث٤مين إذان ذم اًمتثقي٥م وَمَجْٕمؾ   اًمٞمقم اعم١مذن أذان َذيمَّ
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 ومٜمداوة، ٟمدي٤مً  يم٤من صقشمف ٕن ٟمٔمراً : اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وشمٕمٚمٞمؿ حمذورة أيب سم٠مذان

رين ُم١مذٟمٙمؿ قتص  أنف: ُمٜمف أقمجٌٜمل ُم٤م ًمٙمـ، ُمٜمف أقمجٌٜمل اًمذي هذا احلدي٨م هبذا َذيمَّ

 ُمـ ومٞمف ح٤م: ذقمٞم٤مً  أذاٟم٤مً  ًمٞمس وهق، اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ذم اعم١مذٟملم سمٕمض ٕذان ُُمَ٘مٚمِّداً  يم٤من

 .اًمنمع ًمٖم٦م اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم اعمٕمٝمقد اعمٙم٤من همػم ذم واًمتٜمٖمٞمؿ واعمٓمٛمٓم٦م اعمد

 ذم اعمٖمٜملم ًمٜمٖمامت شم٘مٚمٞمد هذا، اًمّمقت ذم ٜمزولواًم واهلٌقط اًمّمٕمقد ومٝمذا 

 إُمقر حمدصم٤مت إٟمٙم٤مر، اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٜمد اعمتقارث ُمـ يم٤من أنف ضمرم وٓ، أهم٤مٟمٞمٝمؿ

 .ظم٤مص٦م سمّمقرة إذان ذم اًمتٚمحلم وإٟمٙم٤مر، سمٕم٤مُم٦م

ٌُّؽ إين: ًمف وم٘م٤مل إًمٞمف ضم٤مء رضمالً  أن قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ صح وىمد   ذم ُأطِم

ـ ٕنؽ»: ىم٤مل يمٞمػ؟: ىم٤ملش اهلل ذم وم٠ُمبِْٖمُْمؽ أن٤م أُم٤م»: ىم٤مل اهلل  وشم٠مظمذ، أذاٟمؽ ذم شُمَٚمحِّ

 ش.أضمًرا  قمٚمٞمف

 ىمقل قمٜمد يٙمقن أن ويٓمٛمع، اهلل وضمف سم٠مذاٟمف يٌتٖمل ُم١مذن يمؾ اعم١مذن: وًمذًمؽ 

 هذه إمم اعم١مذن يّمؾ ومٙملش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أقمٜم٤مىم٤مً  اًمٜم٤مس أـمقل اعم١مذٟمقن» ط ٟمٌٞمٜم٤م

 أن ومٞمف يِمؽمط، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٜم٘م٤مً  اًمٜم٤مس أـمقل ُمـ يٙمقن أن، اعمرشم٦ٌم هذه وإمم اعمٜمزًم٦م

ؼ ىمد يٙمقن  .اصمٜمتلم ظمّمٚمتلم ومٞمف حَتَ٘مَّ

 ًمٕمثامن ط اًمٜمٌل وصٞم٦م ُمـ ضم٤مء وًمذًمؽ: هلل أذاٟمف يٙمقن أن: إومم اخلّمٚم٦م 

 قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل صم٘مٞمػ سمٜمل ىمٌٞمٚمتف إمم ط اًمٜمٌل أرؾمٚمف اًمذي اًمث٘مٗمل اًمٕم٤مص أيب سمـ

ٟم٤مً  اختذو، سم٠موٕمٗمٝمؿ واىمتد، إُم٤مُمٝمؿ أن٧م»: اًمًالم  .شأضمرا  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُُم١َمذِّ

 وضمؾ قمز اهلل قمٜمد إضمر يٌتٖمل اًمذي اعم١مذن هب٤م يتخٚمؼ أن جي٥م ظمّمٚم٦م وم٠مول 

 .هلل أذاٟمف يٙمقن أن ذًمؽ ذم ذط أول، آٟمٗم٤مً  ذيمرت ُم٤م ذًمؽ وُمـ

 وًمٞمس، شمٓمري٥م إذان ذم ًمٞمس اًمًٜم٦م: اًمًٜم٦م قمغم أذاٟمف يٙمقن أن: اًمث٤مين واًمنمط 

 .ـمٌٞمٕمتف وقمغم ؾمجٞمتف قمغم يٙمقن وإٟمام، شمٚمحلم إذان ذم

َتْثٜمَك ٟمٕمؿ  ًْ  ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع ُم٤م اًمّمقت رومع يتٕمٛمد أن، ىمٚمتف اًمذي هذا ُمـ ُي

 صقشمف ؾمٛمع ُمـ يُمؾَّ  ًمف َيِْمَٝمد اعم١مذن أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ىمد ٕنف: ؾمٌٞمال
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 ظِمذَ أُ  وهذا، همػمه ُمـ أقمغم صقشمف يٙمقن اًمذي اعم١مذن ُيـْخَت٤مر وًمذًمؽ، ضمـ أو إٟمس ُمـ

 .إذان ذقمٞم٦م أصؾ ىمّم٦م ُمـ

ع مل إذان أن: اهلل ؿم٤مء إن احل٤مضيـ ًمدى وُمٕمٚمقم   وم٘مد، ُم٤ٌمذة هٙمذا ُينْمَ

قَم٧م أن سمٕمد يم٤مٟمقا   ًمٌٕمض ي٘مع يمام سمٕمْم٤م سمٕمُْمٝمؿ يٜم٤مدي، يتٜم٤مدون اًمّمالة هلؿ ُذِ

 يٜم٤مدي هٙمذا يم٤مٟمقا ، ه٤مه، صٚمقا ، اًمّمالة اًمّمالة يال، ُمنموع همػم وهذا، اًمٞمقم اًمٜم٤مس

، اًمّمالة طمْمقر قمـ ًمٞمٕمٚمٜمقا  قمٚمٞمف يتٗم٘مقن ؾمٌٞمال ًمٞمخت٤مروا وم٤مضمتٛمٕمقا ، سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ

، قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مر سم٢مي٘م٤مد اًمّمالة وىم٧م قمـ ُيْٕمَٚمـ أن ي٘مؽمح ُمـ ُمٜمٝمؿ، ذًمؽ ذم وم٤مظمتٚمٗمقا 

٤ٌَّمد ؿمٕم٤مر هذا أن أظمؼمهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٙم٤من  اىمؽمح وآظمر، اًمٜم٤مر قُم

ب أن  اإلقمالن يٙمقن أن اىمؽمح وصم٤مًم٨م، ٞمٝمقداًم ؿمٕم٤مر هذا وم٘م٤مل، اًمٌقق قمغم ُيْيَ

 .رء ٓ قمغم واٟمٗمْمقا ، اًمٜمّم٤مرى ؿمٕم٤مر هذا اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل سم٤مًمٜم٤مىمقس سم٤مًميب

 ًم٘مَل  إذ، اعمديٜم٦م ـُمُرق ُمـ ـمريؼ ذم يٛمٌم هق سمٞمٜمام أنف: سمٕمْمٝمؿ رأى اًمٚمٞمٚم٦م وشمٚمؽ 

: لىم٤م ًمٚمّمالة قمٚمٞمف ًمٜميب: ىم٤مل ًمِـاَم؟: ىم٤مل هذا؟ أتٌٞمٕمٜمل ًمف ىم٤مل ٟم٤مىمقس سمٞمده رضمالً 

 سم٘مل ُمٜمٝمدم ضمدار أي، ضمدر ضِمْذم هٜم٤مك ويم٤من ذًمؽ؟ ُمـ ظمػم هق ُم٤م قمغم َأُدًمُّؽ أومال

 ىمقي٤مً  يم٤من ُمٝمام اجلدار ٕن وأبداً  دائامً  ُمِم٤مهد أُمر وهذا، إرض ُمـ ُمرشمٗمٕم٦م سم٘مٞم٦م ُمٜمف

 سم٘مٞم٦م ُمٜمف يٌ٘مك وإٟمام، ؾمقي٤مً  إرض ُمع يّمٌح سمحٞم٨م أصٚمف ُمـ يٜمٝمدم ٓ رظمٞم٤مً  أو

 قمٚمٞمف ىم٤مم، اعمٜم٤مم ذم اًمّمح٤ميب رآه اًمذي اًمِمخص ذاه وم٘م٤مم، إرض قمغم ُمًتٕمٚمٞم٦م

ن اًم٘مٌٚم٦م واؾمت٘مٌؾ  .اًمّمالة وأىم٤مم اجلذم هذا قمـ ٟمزل صمؿ، اًمٞمقم اعمٕمٝمقد إذان وَأذَّ

٦م ىَمصَّ  اًمرضمؾ أصٌح ومٚمام  رؤي٤م إهن٤م»: وم٘م٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمغم اًمِ٘مّمَّ

 وُمـ شُمٜمؽ صقشم٤مً  أندى ٢مٟمفوم، سمالل قمغم وم٠مخ٘مف»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف مت٤مم واًمِم٤مهد شطمؼ

 يم٤من ٟمدي٤مً  يم٤من صقشمف ٕن: اًمرؤي٤م شمٚمؽ َيرَ  مل اًمذي سمالل هق اعم١مذن ص٤مر اًمٞمقم ذاك

 أذاٟمف ذم َيَتتٌع أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ، اعم١مذن ذم ُمًتح٥م أُمر هذا وًمذًمؽ: ؿمجٞم٤مً 

 .أهم٤مٟمٞمٝمؿ اعمٖمٜمقن قمٚمٞمٝم٤م ي٘مٞمؿ اًمتل اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاقمد

 شم٤ٌمرك هلل أذاٟمف ذم خمٚمّم٤مً : أوًٓ ، ٟمٔمـ يمام نيٙمق أن اًمٚمٞمٚم٦م ُم١مذٟمٜم٤م ٟمٜمّمح: هلذا 

ءً  ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل ٓ، وشمٕم٤ممم ٌَّع ٓ أن ٟمرضمق: وصم٤مٟمٞم٤م، ؿمٙمقرا وٓ ضمزا  شم٘م٤مًمٞمد َيَتَت
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 ومٞمف إؾمػ ُمع اًمٞمقم اًمٜمٌقي اعمًجد ٕن: اًمٜمٌقي اعمًجد ذم وًمق اعم١مذٟملم سمٕمض

 ىمٞمد ذم وهق واًمًالم ةاًمّمال قمٚمٞمف قمٜمٝم٤م َيٜمْٝمك يم٤من اًمتل اعمُْحَدصم٦م إُمقر ُمـ يمثػم

 .ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم، طمٞم٤مشمف

 ش11: 39: 13/ 191/  واًمٜمقر اهلدى»

 التثقيب؟ فقف يؽقن ففؾ واحًدا أذاًكا إال لؾػجر اليمذهن كان إذا

 ُمـ ظمػمٌ  اًمّمالة» اًمتثقي٥م قمغم حيقي ٓ ًمٚمٗمجر اًمث٤مين إذان يم٤من إذا: السائؾ

 ضم٤مء هؾ ىم٤مهل٤م وإذا، يؽميمٝم٤م أم اعم١مذن ي٘مقهل٤م ؾومٝم واطمًدا أذاٟم٤مً  سمٚمدٟم٤م ذم وٟمحـش اًمٜمقم

 سمٌدقم٦م؟

 .ومٝمٛم٧م ُم٤م: الشقخ

 ُمـ ظمػمٌ  اًمّمالة» اًمتثقي٥م قمغم حيقي ٓ ًمٚمٗمجر اًمث٤مين إذان يم٤من إذا: السائؾ

 هؾ ىم٤مهل٤م وإذا، يؽميمٝم٤م أم اعم١مذن قمغم ي٘مقهل٤م ومٝمؾ، واطمًدا أذاٟم٤مً  سمٚمدٟم٤م ذم وٟمحـش اًمٜمقم

 سمٌدقم٦م؟ ضم٤مء

 .اًمث٤مين ذانإ ي١مذن هق يٕمٜمل: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: السائؾ

 .إول إذان ي١مذن وٓ: الشقخ

 ...واطمد أذان هق: السائؾ

 ُمـ ظمػمٌ  اًمّمالة» ذم اًمتثقي٥م أن شمٕمٚمؿ أن٧م أي، ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ، ـمٞم٥م: الشقخ

 ومٝمؾ، اًمتثقي٥م وومٞمف إول إذان ي١مذن مل دام ومام: إول إذان ذم اًمًٜم٦مش اًمٜمقم

 .ؾم١ماًمؽ هٙمذا، شمثقي٥م ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمث٤مين إذان ذم اًمتثقي٥م يٕمقض

 .ٟمٕمؿ: السائؾ

 صمؿ اًمتثقي٥م وومٞمف إول إذان ي١مذن أن إُم٤م، هذا جيقز ٓ: اجلقاب: الشقخ
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ؼ أن أُم٤م، اًمتثقي٥م ومٞمف وًمٞمس اًمث٤مين إذان ي١مذن  ظمالف ومٝمذا أذاٟملم ُمـ أذاٟم٤مً  ُيَٚمٗمِّ

 .اهلل ديـ ذم واسمتداع، اًمًٜم٦م

 ش 11: 31: 17/ 748/واًمٜمقر اهلدى»

 الثاين؟ أم األول األذان يف يؽقن ثقيبالت هؾ

 اًمث٤مين؟ أم إول إذان ذم يٙمقن اًمتثقي٥م هؾ: مداخؾة

، اًمٗمؽمة هذه ذم وسمخ٤مص٦م وحم٤مضةً  يمت٤مسم٦مً  اعم٠ًمخ٦م هذه ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م ًم٘مد: الشقخ

 سمحديثلم اًمتذيمػم ُمـ سم٠مس ٓ ًمٙمـ، هب٤م ـمٗمٜم٤م اًمتل اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم قمٚمٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م

 خم٤مًمًٗم٤م ومٞمٙمقن ظم٤مًمٗمٝمام وُم٤م هلام وومً٘م٤م اعم٠ًمخ٦م هذه شم٘مقم وقمٚمٞمٝم٤م، هلام ُمٕم٤مرض ٓ اصمٜملم

 .سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمٌدقم٦م وهل ًمٚمنمع

 ُمـ وهمػمه٤م أمحد اإلُم٤مم وُمًٜمد اًمٜم٤ًمئل وؾمٜمـ ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد

 ذم اًمٞمقم اعمٕمروف إذان هذا، إذان حمذورة أب٤م قمٚمؿ ح٤م ط اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م يمت٥م

 : إظمرى ط اًمٜمٌل شمٕم٤مًمٞمؿ قمغم شمٕمٚمٞمٛمف متٞمز، ٜملماصم ؿمٞمئلم قمٚمٛمف اًمتٙمٌػم شمرسمٞمع

 إذا أو ىم٤مل وم٢مذا، اًمِمٝم٤مدشملم ذم اًمؽمضمٞمع، اًمؽمضمٞمع شمٕمٚمٛمف طمٞم٨م: إول إُمر

 أٓ أؿمٝمد: ًمذاشمف ُمًٛمًٕم٤م ٟمٗمًف ذم ومٞم٘مقل ًها  هبام يتٚمٗمظ اًمِمٝم٤مدشملم إمم اعم١مذن وصؾ

 رؾمقل حمٛمًدا أن أؿمٝمد، اهلل رؾمقل حمٛمًدا أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل أٓ أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل

 ُم٤مذا.. دهك ُم٤مذا اجل٤مهٚمقن ويت٤ًمءل اًم٤ًمُمٕمقن يتٜمٌف اًمقىم٧م ُمـ رء ي٠مظمذ هذا، اهلل

 وإٟمام يًٙم٧م مل احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق اًمٓمقيٚم٦م؟ اًمًٙمت٦م هذه ؾمٙم٧م طمٞم٨م اعم١مذن أص٤مب

 وضمٕمؾ صقشمف ومرومع شمرضمٞمًٕم٤م ؾمٛمل ًمذًمؽ رضمع اٟمتٝمك وم٢مذا، ًها  اًمِمٝم٤مدشملم شمِمٝمد

 .شمرضمٞمع اؾمٛمع هذا، آظمره إمم هللا إٓ إهل أٓ أؿمٝمد صقشمف

 .اًمٗم٤مئدة هبذه واٟمٗمرد اؾمت٘مؾ حمذورة أيب وطمدي٨م

 سمتامُمف إذان شمٕمٚمٞمٛمف ُمـ ومرغ ح٤م أنف ط اًمٜمٌل قمـ روى أنف: إظمرى واًمٗم٤مئدة

: اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة طمل سمٕمد وم٘مؾ اًمٗمجر ذم إول إذان أذٟم٧م وم٢مذا»: ًمف ىم٤مل
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 إذا»: وم٤مًمِم٤مهد، إذان سم٘مٞم٦م يت٤مسمع صمؿش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة.. اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 .حمذورة أيب طمدي٨م هب٤م شمٗمرد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٤مئدة هذهش اًمٗمجر صالة ذم إول إذان أذٟم٧م

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ ذم ؿم٤مهد ًمف

 ّمالةاًم: ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٗمجر ًمّمالة إول إذان ذم يم٤من: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض

 وهمػمت اًمًٜم٦م هذه أُمٞمت٧م اًمزُمـ ُمع، اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة.. اًمٜمقم ُمـ ظمػم

 يمٌ٘مٞم٦م اًمٗمجر أذان، إـمالىًم٤م إول ًمألذان ي١مذن ٓ اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم، وسمدًم٧م

 أول أذان ي١مذن اًمٌالد سمٕمض ذم، اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم واطمد أذان اخلٛمس اًمّمٚمقات

 وم٘مد، اًمًٜم٦م ظمالف وهذا اًمزُمـ ُمـ ؾم٤مقم٦م ٟمحق ـمقيؾ وىم٧م إذاٟملم سملم ًمٙمـ ًمٚمٗمجر

 أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»: آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي سمالل طمدي٨م ذيمر ح٤م اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء

 سملم ويم٤من: ىم٤ملش ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا »: ي٘مقل ذًمؽ سمٕمد شسمالل

 صمؿ سمالل وهق إول إذان أذن اًمذي يٜمزل: يٕمٜمل، هذا ويّمٕمد هذا يٜمزل ُم٤م أذاٟمٞمٝمام

 .اًمث٤مين إذان ي١مذن قمٛمر اسمـ يّمٕمد

 واوح اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة، ضمًدا ه٤مُم٦م وم٤مئدة وسمٛم١مذٟملم إذاٟملم شمنميع وذم

 قمٚمٛمتؿ ٕنٙمؿ: إول إذان ذم إٓ يٙمقن ٓ وذًمؽ، ًمٚمٜم٤مئٛملم ظمٓم٤مب أنف سم٤مًمٌداه٦م

 ٟم٘مٚم٧م أن، اعمتًحر ويتًحر اًمٜم٤مئؿ ًمٞم٘مقم ي١مذن؟ ح٤مذا، سمالل أذان هق إول إذان

 ُم٤م إٓ ٟم٤مئؿ ومٞمٝمؿ وًمٞمس أج٘م٤مظ يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس طمٞم٨م اًمث٤مين إذان إمم اًمٓمٞم٦ٌم ٛمٚم٦ماجل هذه

 .إومم اًمٗم٤مئدة هل هذه، اعمرى أو اعمٝمٛمٚملم أو اًمٙم٤ًممم ُمـ اهلل ؿم٤مء

 أن: اًمث٤مين إذان ُم١مذن همػم إول إذان ُم١مذن يمقن ُمـ إظمرى واًمٗم٤مئدة

 يًٛمع مل وًمق وشمٜمٌٞمًٝم٤م ٤مإي٘م٤مفمً  يٙمقن أن ومٞمٙمٗمل، أظمر قمـ خيتٚمػ ُمٜمٝمام يمؾ صقت

 إذان هق هذا يم٤من إن ومًٞمٕمٚمؿ إول إذان ذم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: مجٚم٦م اًمٜم٤مئؿ

 يٙمقن أن اًمًٜم٦م ومٛمـ ًمذًمؽ، اعم١مذن صقت شمٖمػم ُمـ اًمث٤مين إذان هق يم٤من أو إول

 .ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم إُمر يم٤من يمام اًمث٤مين اعم١مذن همػم إول اعم١مذن

 إذان ذم ي٘م٤مل أن وم٤مًمًٜم٦م، وسمدًم٧م همػمت يمٞمػ اًمزي٤مدة هذه ىمّم٦م هق هذا

 ذم اجلٛمٚم٦م هذه ٟمجٕمؾ أن اًمٌدقم٦م وُمـ، ًمٚمٜم٤مئٛملم إي٘م٤مفًم٤م اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: إول
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 .ُمًتٞم٘مٔمقن هؿ إٟمام واًمٜم٤مس اًمث٤مين إذان

 ش17: 37: 11ش /3» راسمغ ومت٤موى»

 األول األذان يف يؽقن التثقيب أن مـ األحاديث يف جاء ما

 أول ألكف األول وشّمه الثاين األذان عذ محؾف ممؽـ هؾ، لؾػجر

 اإلقامة؟ يف يؽقن ال التثقيب أن فػقف لإلقامة بالـسبة

، ًمٚمٗمجر إول إذان ذم يٙمقن اًمتثقي٥م أن ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م: السائؾ

 أن ومٗمٞمف ًمإلىم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أول ٕنف إول وؾمامه اًمث٤مين إذان قمغم محٚمف ممٙمـ هؾ

 اإلىم٤مُم٦م؟ ذم نيٙمق ٓ اًمتثقي٥م

 أم أذاٟم٤من اًمٗمجر أذان ذم ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يم٤من ىمد يٙمقن أن يٜمٗمل هؾ: الشقخ

 شمٕمٚمٛمف؟ يمام أذاٟم٤من هٜم٤مك يٙمـ مل

 ..إول إذان يٙمقن ًمٙمـ أذاٟم٤من ومٞمف: مداخؾة

 .أن وسم٤مًمتٗمّمٞمؾ.. .: الشقخ

 .أذان ومٞمف: مداخؾة

 ٓ؟ أم صم٤مين نوأذا أول أذان يقضمد، ُمٜمؽ أريده اًمذي هذا، أذان ومٞمف: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

، اًمٗمجر صالة ذم إول إذان ذم يم٤من: ُم٤م طمدي٨م ذم ضم٤مء وم٢مذا! ـمٞم٥م: الشقخ

 إول؟ هق اعم٘مّمقد أم، اًمث٤مين هق إول سم٤مٕذان اعم٘مّمقد أن يت٤ٌمدر هؾ

 ..أو اإلىم٤مُم٦م إول ًمٙمـ، إول اعم٘مّمقد: مداخؾة

 أذاٟملم سمنمقمٞم٦م ّمٚمقاتاًم سم٘مٞم٦م قمـ يتٛمٞمز اًمٗمجر صالة يم٤من إذا، اؾمٛمع: الشقخ

 أخٞمس، اًمث٤مًم٨م إذان ؾمٞمٙمقن أذاٟم٤مً  ٟمًٛمٞمٝم٤م أن أردٟم٤م إذا سم٤مإلىم٤مُم٦م إظمذ ومحٞمٜمئذٍ ، ُمٕم٤مً 

 يمذًمؽ؟
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 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف ىم٤مل اًمذي وهق اًمٗمجر ىمٌؾ هق إول وإذان: الشقخ

 ومٙمٚمقا  اعمتًحر ويتًحر اًمٜم٤مئؿ ًمٞم٘مقم ي١مذن وم٢مٟمف سمالل أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»: اًمًالم

 أصٌح٧م: ًمف ي٘م٤مل طمتك ي١مذن سمالل ويم٤من، ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا 

 ًمٌ٘مٞم٦م ظمالوم٤مً  أذاٟم٤من وم٘مط اًمٗمجر صالة ذم: إذاً ، اًمّمحٞمح وذم ُمٕمروف هذا شأصٌح٧م

 إذان هق يٙمقن إذان سمتٕمٌػم وم٤مإلىم٤مُم٦م يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا، اخلٛم٦ًم اًمّمٚمقات

 وإذان ُمٙمتقم أم اسمـ أذان هق اًمث٤مين وإذان، سمالل أذان هق إول وم٤مٕذان، اًمث٤مًم٨م

 .همػمه أو سمالل أىم٤مم ؾمقاء اإلىم٤مُم٦م هق اًمث٤مًم٨م

 اًمٗمجر سم٠من يٍمح[ إطم٤مدي٨م] سمٕمض ذم ًمٙمؿ ذيمرشمف يم٤مًمذي طمدي٨م ي٠متٞمٜم٤م وطملم

 سم٠منف هٜم٤م إول إذان شمٗمًػم يّمح ٓ اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: إول إذان ذم يم٤من

 أذان متٞمز قمـ اًمٜمٔمر همْمْمٜم٤م إذا ٕنف: إلىم٤مُم٦مًم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمث٤مين: أي، اًمث٤مين إذان

 إول إذان أذاٟم٤مت سمثالث اًمٗمجر متٞمز: ًمٚمتقوٞمح ضمديد شمٕمٌػم ٟمًتٕمٛمؾ أن، اًمٗمجر

 هق واطمد سم٠مذان يتٛمٞمز اًمٗمجر احل٘مٞم٘م٦م ذم هق، اًمث٤مًم٨م إذان وهق واإلىم٤مُم٦م واًمث٤مين

 ذم إول ذانإ شم٠موًمقا  إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض أن زم ىمٚم٧م ح٤م ًمٙمـ، إول إذان

 احلدي٨م ٕن: احلدي٨م يٕمٓمؾ هذا سمٞمٜمام اًمٗمجر وىم٧م إذان هق سم٠منف حمذورة أيب طمدي٨م

 ومٞمٙمقن اًمث٤مًم٨م إذان ومٝمق اإلىم٤مُم٦م أُم٤م، وصم٤مين أو أذاٟم٤من ًمٚمٗمجر إذان أن ي٘مقل

 .احلدي٨م ٟمص قمـ ظمروج طمٞمٜمذاك

 ٓ أنف مت٤مُم٤مً  ومًٞمتٌلم سمٚمٗمٔمف طمّمٚمٜم٤مه وإذا احلدي٨م ٟمحّمؾ أن ىمٌؾ أردت ُم٤م هذا

 ط اهلل رؾمقل ظمرج ح٤م: ىم٤مل حمذورة أيب قمـ، طمٙمٞمتف سم٤مًمذي احلدي٨م شم٠مويؾ يٛمٙمـ

 سم٤مًمّمالة ي١مذٟمقن ومًٛمٕمٜم٤مهؿ ٟمٓمٚمٌٝمؿ ُمٙم٦م أهؾ ُمـ قمنمة قم٤مذ ظمرضم٧م طمٜملم ُمـ

 إٟم٤ًمن شم٠مذيـ ه١مٓء ذم ؾمٛمٕم٧م ىمد»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل، هبؿ ٟمًتٝمزئ ٟم١مذن وم٘مٛمٜم٤م

: أذٟم٧م طملم وم٘م٤مل ،آظمرهؿ ويمٜم٧م رضمؾ رضمؾ وم٠مذن، إًمٞمٜم٤م وم٠مرؾمؾ اًمّمقت طمًـ

 اذه٥م: ىم٤مل صمؿ ُمرات صمالث قمكم وسمرك ٟم٤مصٞمتل ومٛمًح يديف سملم وم٠مضمٚمًٜمل! شمٕم٤مل

م اًمٌٞم٧م قمٜمد وم٠مذن : هب٤م أن شم١مذٟمقن يمام ومٕمٚمٛمٜمل اهلل؟ رؾمقل ي٤م يمٞمػ: ىمٚم٧م، احلرا
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 ش.أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل

، أيمؼم اهلل أيمؼمَ  اهلل: قني٘مقًم، اعم١مذٟملم ُمـ يمثػم: سمٗم٤مئدة اًمتذيمػم ُمـ زم سمد ٓ: أن

 اهلل: صحٞمح ذم هق ويمام هٜم٤م ٟمراه يمام احلدي٨م ٕن: رواي٦م وظمٓم٠م ًمٖم٦مً  ظمٓم٠م.. ظمٓم٠م هذا

 قمٚمؿ وسمخ٤مص٦م وآداهب٤م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده يم٤من وُمـ، أيمؼم اهلل أيمؼمُ 

 قمغم ُمرومقع ظمؼم أيمؼمُ ، آسمتداء قمغم ُمرومقع ُمٌتدأ اجلالًم٦م ًمٗمٔم٦م سمتٕمٌػمهؿ وم٤مهلل اًمٜمحق

 أُم٤م، أيمؼم اهلل: ٟم٘مقل وىمٗمٜم٤م وم٢مذا، ًمٖم٦م ظمٓم٠م ٕنف: أيمؼمَ  اهلل: ٟم٘مقل أن جيقز ومام، اخلؼمي٦م

 .أيمؼم اهلل أيمؼمُ  اهلل: ومٜم٘مقل ُمْمٛمقُم٦م ومٝمل وصٚمٜم٤م إذا

 .اًمقصؾ يمٚمٝم٤م اًمًٜم٦م! ـمٞم٥م: مداخؾة

 إذا يم٤من أنف اخلٓم٤مب قمٛمر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد، ٟمٕمؿ: الشقخ

 ىم٤مل، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىم٤مل وم٢مذا، يديف سملم اعم١مذن أذن اجلٛمٕم٦م يقم اعمٜمؼم صٕمد

 أن ضمداً  ومٛمٝمؿ، هٜم٤م شمرون يمام اًمقصؾ وم٤مًمًٜم٦م، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعمٜمؼم قمغم وهق قمٛمر

 اهلل أيمؼمُ  اهلل: ضم٤مئل ومٝمٜم٤م ُمْمٌقـم٦م شمٌ٘مك ٕهن٤م: اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ إذيم٤مر ي٠مظمذ اإلٟم٤ًمن

 أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، أيمؼم اهلل أيمؼمُ  اهلل، أيمؼم

: ي٘مقل رضمع يًٛمك.. .اًمؽمضمٞمع هٜم٤م، اهلل رؾمقل حمٛمداً  أن أؿمٝمد، اهلل رؾمقل حمٛمداً 

 أن أؿمٝمد اهلل رؾمقل حمٛمداً  أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد

 قمغم طمل اًمٗمالح قمغم طمل ،اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل، اهلل رؾمقل حمٛمداً 

 ذم اًمنمح ذم هٜم٤م، إومم ذم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة، اًمٗمالح

 هٜم٤م].. شم١مذٟمقن: أي، إول ذم ٟمًخ٦م وذم، إومم اعمٜم٤مداة ذم: أي، اًمّمٌح ُمـ إومم

 [.ؾم٘مط

 .اًمث٤مين اًمنمح ذم هق ُم٤م، ؿمٞمخ ي٤م هذا اًمث٤مين اًمنمح: مداخؾة

 إومم اعمٜم٤مداة ذم: أي، اًمّمٌح ُمـ إومم ذم! ـمٞم٥م هٜم٤م؟ ُمـ اٟمت٘مؾ يمٞمػ: الشقخ

 ذم ُم٤مذا، اإلىم٤مُم٦م دون إذان واعمراد، إول اًمٜمداء ذم: أي، إول ذم اًمٜمًخ٦م وذم

: ىم٤مل، اًمّمٌح ُمـ إومم ذم، اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة احلدي٨م؟
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 يم٤مٟم٧م أظمرى رواي٤مت ذم أفمـ، آظمره إمم أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ُمرشملم اإلىم٤مُم٦م وقمٚمٛمٜمل

 .أن ٟمجده٤م ورسمام طمٗمٔمل ذم

 .إول إذان ذم ي٘مقل.. .: مداخؾة

 اًمتثقي٥م ًمٚمٛم١مذن وينمع: ي٘مقل ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد هٜم٤م، احلدي٨م.. .إذان هق: الشقخ

 ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: احلٞمٕمٚمتلم سمٕمد اًمّمٌح أذان ذم ي٘مقل أن وهق

 يم٤من وم٢من: وىم٤مل ومٕمٚمٛمف إذان ؾمٜم٦م قمٚمٛمٜمل! اهلل رؾمقل ٤مي: حمذورة أبق ىم٤مل»: اًمٜمقم

 وأبق أمحد رواهش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ىمٚم٧م، اًمّمٌح صالة

 دظمقل ىمٌؾ يٙمقن اًمذي ًمٚمّمٌح إول إذان ذم اًمتثقي٥م ينمع إٟمام: ىمٚم٧م، داود

 إذان ذم ٤منيم»: ىم٤مل، قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ حلدي٨م شم٘مري٤ٌمً  ؾم٤مقم٦م رسمع سمٜمحق اًمقىم٧م

 أن٤م ذًمؽ أضمؾ ُمـ، اًمٌٞمٝم٘مل رواهش ُمرشملم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٗمالح سمٕمد إول

 أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح ذم اًمٓمح٤موي ويمذاش 1/743» اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ ُمٜمؽ ـمٚم٧ٌم

 يِمٛمؾ وهق ُمٓمٚمؼ حمذورة أيب وطمدي٨م، احل٤مومظ ىم٤مل يمام طمًـ وإؾمٜم٤مدهش 1/84»

 وإذا»: سمٚمٗمظ أظمرى رواي٦م ذم ُم٘مٞمداً  ضم٤مء ٕنف: ُمراد همػم اًمث٤مين إذان ًمٙمـ، إذاٟملم

 أظمرضمفش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: وم٘مؾ اًمّمٌح ُمـ سم٤مٕول أذٟم٧م

 .وهمػمهؿ واًمٓمح٤موي واًمٜم٤ًمئل داود أبق

 ىم٤مل وهلذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمع طمديثف وم٤مشمٗمؼ داود أيب صحٞمح ذم وخمرج

، اًمرواي٤مت أـمٚم٘متف ح٤م ٞمٞمدشم٘م هذا وذم اًمٜم٤ًمئل ًمٗمظ قم٘م٥م اًمًالم ؾمٌؾ ذم اًمّمٜمٕم٤مين

 ذم هل إٟمام اًمتثقي٥م ومنمقمٞم٦م: ىم٤مل، ظمزيٛم٦م اسمـ اًمرواي٦م هذه وصحح: رؾمالن اسمـ ىم٤مل

 اًمقىم٧م دظمقل إقمالم وم٢مٟمف اًمث٤مين إذان وأُم٤م، اًمٜم٤مئؿ إلي٘م٤مظ ٕنف: ًمٚمٗمجر إول إذان

 ذم ذًمؽ وُمثؾ، اًمراومٕمل ٕطم٤مدي٨م اًمزريمٌم ختري٩م ُمـ اٟمتٝمك، اًمّمالة إمم ودقم٤مء

 اًمّمٌح ُمـ إول إذان ذم يثقب يم٤من أنف حمذورة أيب قمـ اًمٙمؼمى ٌٞمٝم٘ملاًم ؾمٜمـ

 .ط سم٠مُمره

 ذم اعمنموع إذان أخٗم٤مظ ُمـ اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة ًمٞمس هذا وقمغم: ىمٚم٧م

 إلي٘م٤مظ ذقم٧م اًمتل إًمٗم٤مظ ُمـ هق سمؾ، وىمتٝم٤م سمدظمقل واإلظم٤ٌمر اًمّمالة إمم اًمدقم٤مء
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 اعمت٠مظمرة إقمّم٤مر هذه ذم اًمٜم٤مس اقمت٤مده اًمذي إظمر اًمتًٌٞمح يم٠مخٗم٤مظ ومٝمق اًمٜم٤مئؿ

 .اًمّمٜمٕم٤مين يمالم يمٚمف هذا، إول إذان قمـ قمقو٤مً 

 اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر ُم٤م قمٛمر اسمـ وراوي٦م حمذورة أيب رواي٦م: روايت٤من أنف شمرى وأن٧م

 يم٤مٕذان اًمٗمجر ذم إذان يم٤من ًمق إٓ اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٗمالح سمٕمد إذان ذم يم٤من

 شمتٛمٞمز اًمٗمجر صالة يم٤مٟم٧م ح٤م ًمٙمـ، اًمت٠مويؾ هذا ُمـ سمد ٓ طمٞمٜمذاك اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم

 ذم يم٤من: إذاٟملم هبذيـ اًمٕمٚمٞمؿ اًمّمح٤ميب ىمقل هذا أذاٟملم سمنمقمٞم٦م اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م قمـ

 اًمت٠مويؾ احل٘مٞم٘م٦م هذا، اًمث٤مين إذان سمف اعم٘مّمقد إٟم٤ًمن سم٤مل ذم خيٓمر ٓ، إول إذان

 وإٟمام: ىمٚم٧م وُمتلم ضمٞمد وهق اًمّمٜمٕم٤مين يمالم ٟم٘مٚم٧م سمٕمدُم٤م، إًمٞمف يّم٤مر أن يّمح ُم٤م سمٕمٞمد

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم اعم١مذٟملم أيمثر ُمـ اًمٕمٛمؾ جلري٤من اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٙمالم أـمٚم٧م

 مجٝمقرهؿ وم٢من، صم٤مٟمٞم٤مً  اعم١مًمٗملم ُمـ هب٤م سح ُمـ وًم٘مٚم٦م أوًٓ  ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م ظمالف قمغم

 إذان ذم أنف يٌٞمٜمقن وٓ ومٞمٝم٤م اًم٘مقل إمج٤مل قمغم ي٘متٍمون ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد ورائٝمؿ وُمـ

 ي٘مقل أن وهق اًمتثقي٥م ًمٚمٛم١مذن وينمع، ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد ىم٤مل ُم٤مذا ؾمٛمٕم٧م أن٧م، ٕولا

 اعم٤ًمئؾ هذه احل٘مٞم٘م٦م ٕن: اًمٌٞم٤من قمـ صٗمح٤مً  ضب أذان؟ أي.. اًمّمٌح أذان ذم

 .اًمًٜم٦م ظمالف قمغم اعمِمتٝمرة

 مجٝمقرهؿ وم٢من، صم٤مٟمٞم٤مً  اعم١مًمٗملم ُمـ هب٤م سح ُمـ ًم٘مٚم٦م: يمالُمف مت٤مم ذم: ىمٚم٧م ًمذًمؽ

 إذان ذم أنف يٌٞمٜمقن وٓ ومٞمٝم٤م اًم٘مقل إمج٤مل قمغم ي٘متٍمون سمؼؾم٤م اًمًٞمد ورائٝمؿ وُمـ

 ًمٚمٌٞم٤من ظمالوم٤مً  اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ساطم٦م ذًمؽ ضم٤مء يمام، اًمٗمجر ُمـ إول

 .ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ واًمّمٜمٕم٤مين رؾمالن اسمـ ُمـ اعمت٘مدم

 خم٤مًمٗمتف وشمزداد، ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م اًمث٤مين إذان ذم اًمتثقي٥م ضمٕمؾ أن يتٌلم... 

 أهقاهؿ ومام اًمث٤مين ذم اًمتثقي٥م قمغم ويٍمون سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إول إذان قمـ روقنيٕم طملم

ٌِْدًُمقنَ  ▬: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف َت ًْ  يم٤مٟمقا  ًمق [61: اًمٌ٘مرة] ♂ ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 .يٕمٚمٛمقن

 اعمت٘مدُملم قمٛمر واسمـ حمذورة أيب طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد اًمٓمح٤موي ىم٤مل: وم٤مئدة

 رمحٝمؿ وحمٛمد يقؾمػ وأيب طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق إول إذان ذم قي٥مسم٤مًمتث اًمٍمحيلم
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 .شمٕم٤ممم اهلل

 طم٘م٤مً  اعمًٚمٛملم أن اعمٗمروض: اًمتٗم٘مف سم٤مب ُمـ وهذا، أظمػمة يمٚمٛم٦م أىمقل أن أريد

 ىمقل ُمٕمٜمك ومام، ٟمٞم٤مم همػم أج٘م٤مفم٤مً  يٙمقٟمقا  أن اًمث٤مين أذان اًمٗمجر ًمّمالة اعم١مذن ي١مذن طمٞمٜمام

 اًمٕم٤ممل شمٓمٌٞمع: ُمٕمٜم٤مه هذا اًمٜمقم؟ ُمـ ظمػم ّمالةاًم: اًمث٤مين إذان هذا ذم اعم١مذن

 اًمّمالة: هلؿ ىم٤مل ًمذًمؽ: اًمث٤مين إذان يًٛمٕمقا  طمتك ٟم٤مئٛملم ئمٚمقا  سم٠من يمٚمف اإلؾمالُمل

 وًمذًمؽ: إول إذان ذم يٙمقن أن ُمٕم٘مقًمٞمتف هذا، ُمٕم٘مقل وًمٞمس، اًمٜمقم ُمـ ظمػم

 ش.سمالل أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»: ىم٤مل

 خل٤مص٦م اًمٗمجر أذان قمغم اإلٟم٤ًمن ظيًتٞم٘م ىمد: ضمداً  مجٞمؾ وهق وأظمػم آظمر ورء

 ويم٤من ىمٚمٞمالً  أنّم٧م ًمق اًمث٤مين؟ إذان أو إول إذان هذا شمرى ي٤م: ومٞمت٤ًمءل رُمْم٤من

 إول إذان هق هذا أن قمرف اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة ومًٛمع اًمًٜم٦م قمغم إول إذان

 ٦مريمٕم وًمق اًمٚمٞمؾ صالة ًمٞمٙمٛمؾ أو اًمّمٞم٤مم يٜمقي يم٤من إذا يتًحر أن ُم٤مل قمٜمده طمٞمٜمئذٍ 

 يًتٓمٞمع ومال اًمٞمقم اًم٘م٤مئؿ اًمقوع قمغم أُم٤م، اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمٚمٞمؾ آظمر ُمـ

 ومال، اًمث٤مين إذان إمم إول إذان ُمـ ٟم٘مٚم٧م اًمًٜم٦م أن سم٥ًٌم اًمٗم٤مئدة هذه يتدارك أن

 شمتح٘مؼ طمتك اًمث٤مين إذان قمغم إول إذان شمريمٞم٥م ذم وم٤مرق هٜم٤مك يٙمقن ُم٤م سمد

[ ًمٞمٜمٌف] إول؟ إذان ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف زاده٤م ٤مذاح، اًمزي٤مدة هذه ُمـ اًمٗم٤مئدة

 ًمف يم٠منف يمالم هذا اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ًمٚم٘م٤ميض ىمٞمؾ وم٢مذا، اعمتًحر ويتًحر اًمٜم٤مئؿ

 هق اًمًٜم٦م إمم هب٤م واًمرضمقع إول إذان إمم اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م هذه ومٜم٘مؾ سم٤مًمًٜم٦م يٚمٞمؼ ٓ

 يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر أضمره٤م ومٚمف سمٕمدي ُمـ ؾمٜم٦م أطمٞم٤م وُمـ» احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمقاضم٥م

 اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ»: واًمّمحٞمح، وٕمٞمػ اًمٚمٗمظ هبذا احلدي٨م: أىمقل ًمٙمـش اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .آظمره إممش طمًٜم٦م ؾمٜم٦م

 شمققمٞم٦م هل٤م ي٘مدم أن حتت٤مج اًمًٜم٦م هذه إطمٞم٤مء إن: اًم٤ٌمرح اًمٜمٝم٤مر ًمٙمؿ ىمٚم٧م يمام وًمٙمـ

 اًمِم٤مهد ومٚمٞمٌٚمغ :أىمقل أن٤م وًمذًمؽ، اًمٜم٤مس سملم وسمٚمٌٚم٦م ىمٚم٘مٚم٦م شمٕمٛمؾ ٓ طمتك اًمٜم٤مس سملم

 إلطمٞم٤مء اًمتٛمٝمٞمد ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ اهلل ؿم٤مء إن شم٤مم سمقوقح اعم٠ًمخ٦م قمرومتؿ وىمد، اًمٖم٤مئ٥م

 ًمٚمًٞمدة ط ىمقًمف وهق، ُمرة ُمـ أيمثر ذم ذيمر اًمذي احلدي٨م سم٤مب ُمـ اًمًٜم٦م هذه
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 هلدُم٧م سم٤مًمنمك قمٝمد طمديثق ىمقُمؽ أن ًمقٓ! قم٤مئِم٦م ي٤م»: اًمٗمتح همزوة ذم قم٤مئِم٦م

 ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف - ٞمؿإسمراه أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم

 إرض ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م» ضمداً  مجٞمٚم٦م هذه اًمٌٜم٤مئٞم٦م اهلٜمدؾم٦م هذه اٟمٔمرواش إرض

 اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد وم٢من شمدظمٚم٧م اًمًٞم٤مؾم٦م وًمٙمـش ُمٜمف خيرضمقن وسم٤مسم٤مً  ُمٜمف يدظمٚمقن سم٤مسم٤مً 

 ذم اًمٙمٕم٦ٌم سمٜمٞم٤من دوم٠مقم٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ُمـ احلدي٨م هذا ؾمٛمع ىمد يم٤من قمٜمف اهلل ريض

 ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد اًمِمديد إؾمػ ُمع صمؿ، اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس إمم زُم٤مٟمف

 وىمد، اًمًٜم٦م هبذه ضم٤مهالً  يم٤من ٕنف: اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد سمٜم٤مء ىمٌؾ يم٤مٟم٧م يمام اًمٙمٕم٦ٌم أقم٤مد

 إٓ ذًمؽ ومٕمؾ ُم٤م اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد إن! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ًمف وىم٤مل اًمرواة أطمد[ ٟمٌٝمف]

 ذًمؽ قمٚمٛم٧م ًمق: ٟم٤مدُم٤مً  وم٘م٤مل، قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ظم٤مًمتف ُمـ ؾمٛمع ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً 

 .ُمٜمدم طملم وٓت ًمٙمـ، ومٕمؾ ُم٤م قمغم ومٕمؾ ُم٤م ًمؽميم٧م

 ش14: 18: 11/أ19: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 األذان يف تؼال« الـقم مـ خر الصالة» عبارةأن  عذ الدلقؾ

 لؾػجر األول

 اهلل ريض سمالل قمـ ورد.اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل احلٛمد: السائؾ

 ،شأذاٟمؽ ذم اضمٕمٚمٝم٤م»: ط اًمٜمٌل ًمف ىم٤ملش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: ىم٤مل قمٜمدُم٤م قمٜمف

 إدًم٦م ٟمريد شاًمّمٌح ُمـ إول إذان ذم أي»: ىُمٚم٧م اعم١مًمٗم٤مت سمٕمض ذم قمٚم٘م٧م وم٘مد

 سطم٧م؟ اًمتل

 وذم، إول إذان ذم صمٌت٧م إٟمام شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» زي٤مدة، ٟمٕمؿ: الشقخ

 إذان ذم يم٤من»: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م ؽذًم

 هذه وإؾمٜم٤مد شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم إول

ـٌ  إؾمٜم٤مد اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم اًمرواي٦م  ًمف ٕن ًمٖمػمه صحٞمًح٤م يّمٌح صمؿ، احلُج٦م سمف شم٘مقم طمً

 ط اًمٜمٌل أن طمٞم٨م، ُمٙم٦م ذم ط اهلل لرؾمق ُم١مذن حمذورة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهًدا

 اًمّمالة وم٘مؾ إول إذان اًمٗمجر ًمّمالة أذٟم٧م وم٢مذا»: ًمف ىم٤مل إذان قمٚمٛمف ح٤م ؾمٚمؿ
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 .ُمٓمٚمً٘م٤م يٕم٤مروٝمام ُم٤م احلديثلم هلذيـ يقضمد وٓ شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم

 احلديثلم هذيـ ذم ضم٤مء ُم٤م ي١ميد اًمًٚمٞمؿ اًمّمحٞمح وم٤مًمٜمٔمر يمذًمؽ إُمر وإذ 

 اسمـ اإلُم٤مم رأؾمٝمؿ وقمغم اًمًٜم٦م أئٛم٦م ُمـ مجع أظمرضمف حمذورة أيب وطمدي٨م، تلماًمث٤مسم

 اًمزائدة اجلٛمٚم٦م هذه أن ي١ميد اًمًٚمٞمؿ اًمّمحٞمح اًمٜمٔمر إن: أىمقل. صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م

 سم٤مٕذان وًمٞمس إول سم٤مٕذان شمٚمٞمؼ إٟمام شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: وهل أٓ إذان قمغم

 اعمًتٞم٘مظ شمٜمٌٞمف وًمٞمس اًمٜم٤مئؿ إي٘م٤مظ جلٛمٚم٦ما هذه ُمـ اعمٗمروض ٕن ذًمؽ، ًمٚمٗمجر أظمر

 ذم ضم٤مء ذًمؽ أضمؾ ُمـ ٟم٤مئٛملم أهمٚمٌٝمؿ أو اًمٜم٤مس قم٤مدةً  يٙمقن إول إذان ومٗمل

 ًمٞمتًحر سمٚمٞمؾ ي١مذن وم٢مٟمام سمالل أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»: ط ىمقًمف وهمػمه اًمٌخ٤مري صحٞمح

 سمالل أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»- واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو-شاًم٘م٤مئؿ وًمٞمّمكم اعمتًحر

 ذم طمٞم٤مشمف هم٤مًم٥م ذم ي١مذن يم٤من اًمذي ومٌالل، اًمٗمجر أذان ىمٌؾ: أيش سمٚمٞمؾ ي١مذن ٢مٟماموم

 ظمػم اًمّمالة» ومٞمف اعم١مذن ي٘مقل أن اًمٜمٔمر ي٘متيض إذان هذا ومٗمل إول إذان اًمٗمجر

 اًمّمحٞمح٦م احلدي٨م هذا رواي٤مت سمٕمض ذم وضم٤مء شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ

ش ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  ٙمٚمقا وم»: سمالل أذان ؾمٛمع عمـ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 أي شأصٌح٧م أصٌح٧م»: ًمف ي٘م٤مل طمتك ي١مذن ٓ ُمٙمتقم ام اسمـ ويم٤من: اًمرواي ي٘مقل

ن اًمٗمجر ذم دظمٚم٧م  ي٘م٤مل أن ُمٕمٜمك ٓ إذان هذا ومٗمل ،أقمٛمك رضمؾ يم٤من ٕنف وم٠مذِّ

 .ٟمٞم٤مُم٤مً  يٌ٘مقا  ومل أج٘م٤مفًم٤م ص٤مروا اًمٜم٤مس ٕن شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»

 وهل أٓ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمره٤م ضم٤مء أظمرى زي٤مدة مت٤مًُم٤م هذا يِمٌف

 ذم اعم١مذن ي٘مقهل٤م أن اًمزي٤مدة هذه شمنمعش اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة، اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة» مجٚم٦م

 اعم١مذن سم٘مقل اعمدقمقون ئمؾ أن احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ومرظمص، إُمٓم٤مر هتٓمؾ يقم أذاٟمف

 اًمِم٤مرع هلؿ ظمصر اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة إمم شاًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل»

 هلؿ رظمص يمام، اعمٓمر ًمٕمذر هٜم٤مك يّمٚمقن رطم٤مهلؿ وذم سمٞمقهتؿ ذم ئمٚمقا  أن احلٙمٞمؿ

 ُمثؾ ذم اعم١مذن ي٘مقل أن ُمٕمٜمك ُمـ ؾإُمٓم٤مر. ومٝم وهٓمٚم٧م اعمًجد ذم يم٤مٟمقا  إذا سم٤مجلٛمع

 هؾ، اجلٛمٚمتلم هل٤مشملم شم٤مسمًٕم٤م أو شاًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل» سمديؾ إج٤مم هذه

 ٓ شاًمرطم٤مل ذم اًمّمالة اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة» ومٞم٘مقل إذان ذم يزيد أن اعمٕم٘مقل ُمـ
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 سمٞمقهتؿ وذم دورهؿ ذم ًمٚمٙم٤مئٜملم اًمؽمظمٞمص ذم ذقم٧م إٟمام اجلٛمٚم٦م هذه ٕن هلذا ُمٕمٜمك

 .سمٖمزارة هٓمٚم٧م ىمد إُمٓم٤مر ٕن ومٞمٝم٤م يّمٚمقا  أن

 اًمّمالة» اًمٗمجر أذان ُمـ اًمث٤مين إذان ذم ي٘مقل أن ًمٚمٛم١مذن ينمع ٓ مت٤مًُم٤م يمذًمؽ

 قمغم ؾم٤مئًرا  يٙمقن طمٞمٜمام اإلؾمالُمل اعمجتٛمع أن ؟اعمٗمروض اًمٜم٤مئؿ ُمـش ٜمقماًم ُمـ ظمػم

 ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمريًْم٤م يم٤من إن إٓ ٟم٤مئؿ ذاك طملم يقضمد ومال اًمّمحٞمح اإلؾمالُمل اًمٜمٝم٩م

 قمغم طمل»: اعم١مذن ًم٘مقل يًتجٞم٥م ٓ أن ًمٚمٛمًٚمؿ شمًقغ اًمتل إقمذار ُمـ ذًمؽ

 اعمٜم٤مدون يم٤من اًمث٤مين إذان دظمؾ ُم٤م وم٢مذا ،إول إذان ذمش اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة

 صالة ذم اًمًٜم٦م أن وسمخ٤مص٦م، اعمًجد إمم واٟمٍمومقا  اؾمتٞم٘مٔمقا  ىمد إول سم٤مٕذان

 اًمٗمجر صالة ذم ُيٖمّٚمُس  يم٤من ط اًمٜمٌل أن صم٧ٌم وم٘مد، هب٤م اًمتٖمٚمٞمس سمؾ اًمتٌٙمػم اًمٗمجر

 يٕمرف ٓ اًمٖمٚمس ذم ط اًمٜمٌل وراء اًمّمالة ُمـ يٜمٍمف يمـ اًمٜم٤ًمء أن صم٧ٌم يمام

 اًمٖمٚمس ذم اًمقىم٧م أول ذم اًمٗمجر صالة شم٘م٤مم أن اعمٗمروض يم٤من وم٢مذا، سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمـ

 طمٞمٜمام ًمٞمًتٕمدوا ٟمقُمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مئٛملم إلي٘م٤مظ ُذع إول إذان أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك

 يٙمقٟمقن اًمث٤مين إذان ذمش اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل» ي٘مقل اعم١مذن يًٛمٕمقن

 .اًمٖمٚمس ذم ماإلُم٤م وراء ًمٞمّمٚمقا  اعمًجد إمم ًمٚمذه٤مب مت٤مًُم٤م ُمتجٝمزيـ ُمتٝمٞمئلم

 يقاومؼ ُم٤م اًمّمحٞمح اًمٜمٔمر ي٘متيضش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» اجلٛمٚم٦م هذه وم٢مذن 

 يمؾ يًع ٓ أُمر هذا، أظمر إذان دون إول إذان ذم أهن٤م اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م

 اًمقضمٝم٤من جيقز ُمثالً  ي٘م٤مل يم٠من ُمتٕمددة رواي٤مت هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف خي٤مًمٗمف أن سم٤مطم٨م

 اًمٌالد يمؾ قمغم أن اًمٖم٤مًم٥م ُمـ: وهق أٓ قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ُمـ ٓسمد رء هٜم٤م وًمٙمـ

 ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ومٞمف ي٘مقًمقن اًمذي هق اًمث٤مين إذان اإلؾمالُمٞم٦م

 جي٤مسمف أن احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرف عمـ يٜمٌٖمل ومال، ذطمٜم٤م يمام اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ُم٤م ظمالوم٤مش اًمٜمقم

 إمَِم  اْدعُ  ▬: وشمٕم٤ممم ٤مركشمٌ رسمٜم٤م ىم٤مل يمام وإٟمام وسم٤مإلصم٤مرة سم٤مًم٘مقة ومٞمف يٕمٞمش اًمذي اعمجتٛمع

ْٙمَٛم٦مِ  َرسمَِّؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ تِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ ًَ . [141: اًمٜمحؾ] ♂ َأطْم

 قمغم ظم٤مذم يم٤من ؿمٞمًئ٤م شمٌلم أن أردت وم٢مذا اًمنمع ُمـ هق أؾمٚمقب وهٜم٤مك ذع ومٝمٜم٤مك

 يم٤من ُم٤م» ط ًم٘مقًمف هبؿ شمؽمومؼ أن قمٚمٞمؽ سمؾ دم٤مهبٝمؿ أن جيقز ٓ سمؾ جي٥م ومال اًمٜم٤مس
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 .٧مُم٤م ؾم٠مخ ضمقاب هذاش ؿم٤مٟمف إٓ رء ذم اًمٕمٜمػ يم٤من وُم٤م زاٟمف إٓ رء ذم اًمرومؼ

 ش16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى»

 بدعة الػجر أذان غر يف التثقيب

، ومخرج اًمٔمٝمر أذان ذم يثقب رضمال ومًٛمع ومٞمف يّمغم ُمًجدا قمٛمر اسمـ دظمؾ» 

 .ًـطم .شاًمٌدقم٦م أظمرضمتٜمل»: وىم٤مل

 قمقدا إًمٞمٝم٤م يدقمق، اهلل رمحٙمؿ اًمّمالة إذان سمٕمد اعم١مذن ُمٜم٤مداة هق هٜم٤م اًمتثقي٥م: وم٤مئدة

 .اًمٌالد سمٕمض ذم وم٤مؿمٞم٦م يم٤مٟم٧م وإن قمٜمف اهلل رى قمٛمر اسمـ ىم٤مل يمام سمدقم٦م وهق. سمدء سمٕمد

 ش[436» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

بعد أذان  «الصالة الصالة يرمحؽؿ اهلل»: بدعقة ققل ادمذن

 رالػج

ٓ شمثقسمـ ذم رء ُمـ اًمّمٚمقات إٓ »: طىم٤مل زم رؾمقل اهلل : ىم٤مل، وقمـ سمالل

ئٞمؾ اًمراوي : وىم٤مل اًمؽمُمذي، واسمـ ُم٤مضمف، رواه اًمؽمُمذيش. ذم صالة اًمٗمجر أبق إها

 ش.ًمٞمس هق سمذاك اًم٘مقي قمٜمد أهؾ احلدي٨م

أن ي٘مقل اعم١مذن ذم أذان : وهق، ُمـ اًمتثقي٥م: شٓ شمثقسمـ»: ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم ذح

سمٕمد  وأُم٤م اًم٘مقل، واإلُم٤مم أمحد، يمام ومنه اسمـ اعم٤ٌمركش اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم»: اًمٗمجر

، يمرهٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمثؾ اسمـ قمٛمر، ومٌدقم٦م ُمٜمٙمرة، اًمّمالة اًمّمالة يرمحٙمؿ اهلل: إذان

 يمام طمٙم٤مه اًمؽمُمذي قم٘م٥م احلدي٨م.، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف

مل ي٠مت إٓ ذم  ٕن اًمتثقي٥م سم٤معمٕمٜمك اًمذي ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف: ًمٙمـ احلدي٨م ُمٕمٜم٤مه صحٞمح

 ومال ينمع ذم همػمه.، اًمٗمجر ذم أذاٟمف إول يمام شم٘مدم

 ش1/417ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»
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 كػاية فرض اإلقامة

 ًم٘مقًمف واًمًٗمر احلي ذم مج٤مقم٦م يم٤مٟمقا  إذا يم٤مٕذان يمٗم٤مي٦م ومرض وهل: اإلىم٤مُم٦م

 : اًمًالم قمٚمٞمف

 .شأيمؼميمام ًمٞم١مُمٙمام صمؿ أىمٞمام صمؿ وم٠مذٟم٤م ظمرضمتام أنتام إذا»

 ُمـ اًمث٤مًمث٦م اعم٠ًمخ٦م ذم ُمٓمقٓ شم٘مدم وىمد، وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م وهذا

 .إذان

 قمـ ؾم٘مط أطمدمه٤م سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مئٞم٤م ومرو٤م يم٤مٕذان اإلىم٤مُم٦م ومروٞم٦م قمغم دًمٞمؾ وومٞمف

 احل٤مومظ سمٞمٜمف يمام وي٘مٞمؿ ُمٜمٝمام يمؾ ي١مذن أن وهق فم٤مهره احلدي٨م ُمـ اعمراد وًمٞمس أظمر

د سمؾش اًمٗمتح» ذم  ومٚمٞم٘مؿ ي٘مٞمؿ أن أطم٥م وُمـ ومٚمٞم١مذن ي١مذن أن ُمٜمٙمام طم٥مأ ُمـ: اعمرا

 قمغم ويدل اإلُم٤مُم٦م سمخالف اًمًـ إذان ذم يٕمتؼم وٓ اًمٗمْمؾ ذم ٓؾمتقائٝمام وذًمؽ

  .إذان ذم ؾمٌؼ يمامش أطمديمؿ ًمٙمؿ ومٚمٞم١مذن»: ًمٚمحدي٨م رواي٦م ذم ىمقًمف اعمٕمٜمك هذا

 ش[.1/411»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 اإلقامة حؽؿ يف العؾّمء اختالف

 : اإلىم٤مُم٦م طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 إقمٞمـــــــ٤من طمـــــــؼ ذم إُمّمـــــــ٤مر وم٘مٝمـــــــ٤مء دقمٜمـــــــ ومٝمـــــــل»: شاًمٌدايـــــــ٦م» ذم رؿمـــــــد اسمــــــــ ىمـــــــ٤مل

 أدري وٓ، ومـــرض اًمٔمــ٤مهر أهــؾ قمٜمــد وهــل، إذان ُمــــ أيمثــر ُم١ميمــدة ؾمــٜم٦م واجلامقمــ٤مت

 سمٞمــٜمٝمام واًمٗمــرق، اًمّمــالة ومــروض ُمـــ ومــرض أو اإلـمــالق قمــغم قمٜمــدهؿ ومــرض هــل هــؾ

 يمٜم٤مٟمـ٦م اسمــ وىمـ٤مل. شمٌٓمـؾ اًمثـ٤مين وقمـغم سمؽميمٝمـ٤م الةاًمّمـ شمٌٓمـؾ ٓ إول اًم٘مـقل قمـغم أن قمغم

 ش. صالشمف سمٓمٚم٧م قم٤مُمدا شمريمٝم٤م ُمـ: ُم٤مًمؽ أصح٤مب ُمـ

 اجلامقم٦م ذم إُم٤م ومرو٤م يمقهن٤م يقضم٥م احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م وفم٤مهر»: ىم٤مل

 ش.اعمٜمٗمرد قمغم وإُم٤م
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 يرد مل احلدي٨م ٕن اعمٜمٗمرد قمغم ٓ اجلامقم٦م ذم ومرض أهن٤م احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 .قمٚمٞمف

 اًمّمالة ومروض ُمـ ومرو٤م أو ُمٓمٚم٘م٤م ومرو٤م يمقهن٤م ذم خمتٚمٗمقن اًمٔم٤مهر ؾأه إن صمؿ

 صالة ومرض هل»: ىم٤مل داود أن اًمٜمقوي ذيمر صمؿ اعمح٤مُمكم قمـ اًمٜمقوي ذيمره يمام

 ش.ًمّمحتٝم٤م سمنمط وًمٞمس اجلامقم٦م

 ذم وؾمٚمٗمف يم٤مٕذان اًمّمالة ًمّمح٦م ذـم٤م سمٙمقهن٤م ومٍمح طمزم اسمـ وأُم٤م: ىمٚم٧م

 فم٤مهر همػم وهذا. اًمّمالة أقم٤مد اإلىم٤مُم٦م زٟم إن: ىم٤مٓ وم٢مهنام وإوزاقمل قمٓم٤مء: ذًمؽ

 فم٤مهر وهق يمٗم٤مي٦م ومرض أهن٤م -ش آظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام - واًمّمحٞمح

 .وهمػمه أمحد ُمذه٥م

 .واًمًٗمر احلي ذم اجلامقم٦م طمؼ ذم ومرض هل: اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

 وأصح٤مسمف ؾمٚمٞمامن أبق ومرو٤م واإلىم٤مُم٦م إذان سمقضمقب ىم٤مل وُمـ»: طمزم اسمـ ىم٤مل

 ش.أصال طمج٦م ومرو٤م ذًمؽ ير مل عمـ ٚمؿٟمٕم وُم٤م

 وأىم٤مم أذن وم٢من إىم٤مُم٦م وٓ أذان اعمٜمٗمرد يٚمزم وٓ»: ىم٤مل صمؿ اهلل رمحف ىم٤مل يمام وهق

 ش.ومّم٤مقمدا آصمٜملم قمغم إٓ إذان سم٢مجي٤مب يرد مل اًمٜمص ٕن ومحًـ

 ش[1/414»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾؿـػرد مستحبة اإلقامة

 ىمل سم٠مرض اًمرضمؾ يم٤من إذا» :ط ًم٘مقًمف طم٘مف ذم ُمًتح٦ٌم ومٝمل اعمٜمٗمرد وأُم٤م

...ش ُمٚمٙم٤مه ُمٕمف صغم أىم٤مم وم٢من، ومٚمٞمتٞمٛمؿ ُم٤مء جيد مل وم٢من، ومٚمٞمتقو٠م اًمّمالة ومح٤مٟم٧م

 .احلدي٨م

 ش[.1/413»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 اإلقامة صػة يف جاء ما

 : ٟمققم٤من صٗمتٝم٤م ذم ضم٤مء وىمد

 أؿمٝمد، 7 أيمؼم اهلل 3 أيمؼم اهلل 4 أيمؼم اهلل 1 أيمؼم اهلل: يمٚمٛم٦م قمنمة ؾمٌع: إول

 أن أؿمٝمد، 7 اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد، 6 اهلل ٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، 1 اًمف إٓ إهل ٓ أن

 اًمٗمالح قمغم طمل، 11 اًمّمالة قمغم طمل، 9 اًمّمالة قمغم طمل، 8 اهلل رؾمقل حمٛمدا

 أيمؼم اهلل، 17 اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد، 13 اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد، 14 اًمٗمالح قمغم طمل، 11

 ش.17 اهلل إٓ إهل ٓ، 16 أيمؼم اهلل 11

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف

 واإلىم٤مُم٦م يمٚمٛم٦م قمنمة شمًع إذان قمٚمٛمف ط اًمٜمٌل أن: حمذورة أيب قمـ: إول

 ُمثٜمك واإلىم٤مُم٦م إذان ومٕمٚمٛمف: شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواي٦م وومٞمف يمٚمٛم٦م قمنمة ؾمٌع

 .ُمثٜمك

 زاد إذان ُمـ اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م ذم خترجيف ؾمٌؼ وىمد صحٞمح طمدي٨م وهق

 : آظمره ذم اًمدارىمٓمٜمل

 ش.اعمقوع ذًمؽ ُمـ يٕمقد ٓ»

 .اإلىم٤مُم٦م ذم يرضمع ٓ يٕمٜمل: ىمٚم٧م

 أن ط حمٛمد أصح٤مب صمٜم٤م: ىم٤مل ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ: اًمث٤مين احلدي٨م

 اعمٜم٤مم ذم رأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء إنّم٤مري زيد سمـ اهلل قمٌد

ن سمردان وقمٚمٞمف ىم٤مم رضمال يم٠من  ُمثٜمك وأىم٤مم ُمثٜمك ُمثٜمك وم٠مذن طم٤مئط قمغم وم٘م٤مم أظميا

 .ُمثٜمك

 قمـ إقمٛمش ـمريؼ ُمـ وهقش 13» اعم٤ًمًم٦م ذم ؾمٌؼ يمام اًمّمح٦م هم٤مي٦م ذم وإؾمٜم٤مده

 .قمٜمف ُمرة سمـ قمٛمرو

 .هٜم٤مك ؾمٌؼ وىمد. ٟمحقه سمف قمٛمرو قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ داود أبق ورواه
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 قمٌد قمـ ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ ًمٞمغم أيب اسمـ قمـ واًمدارىمٓمٜمل اًمؽمُمذي وأظمرضمف

 ؿمٗمٕم٤م ؿمٗمٕم٤م ط اهلل رؾمقل أذان يم٤من» :ىم٤مل زيد سمـ اهلل قمٌد قمـ ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ

 : سم٘مقًمف اًمؽمُمذي وأقمٚمفش. واإلىم٤مُم٦م إذان ذم

 ش.زيد سمـ اهلل قمٌد ُمـ يًٛمع مل ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ وقمٌد»

 إرؾم٤مًمف يي ومال اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمٝم٤م أنف شمٌلم إومم اًمرواي٦م ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 .آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م ِم٤مراعم اعم٠ًمخ٦م ذم احلدي٨م ذم حت٘مٞمؼ زي٤مدة ؾمٌؼ وىمد أطمٞم٤مٟم٤م ًمٚمحدي٨م

 : اًمؽمُمذي ىم٤مل صمؿ

 ي٘مقل وسمف ُمثٜمك ُمثٜمك واإلىم٤مُم٦م ُمثٜمك ُمثٜمك إذان: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وىم٤مل»

 ش.اًمٙمقوم٦م وأهؾ اعم٤ٌمرك واسمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من

: أيت أنس سمحدي٨م ُمٜمًقخ اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م إمم ومذه٥م طمزم اسمـ أهمرب وىمد: ىمٚم٧م

 ممٙمٜم٤م دام ُم٤م اًمٜمًخ ًمدقمقى داقمل وٓش. اإلىم٤مُم٦م ويقشمر إذان يِمٗمع أن سمالل أُمر

 .سمٕمْمٝم٤م ذم وهذا إطمٞم٤من سمٕمض قمغم هذا حيٛمؾ سم٠من واإلومراد اًمتثٜمٞم٦م سملم اجلٛمٕم٦م

 سمحدي٨م اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م قمغم إوًمقن اطمت٩م وم٘مد واًمِم٤مومٕمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م أجْم٤م أهمرب يمام

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذًمؽ وقمٙمس سمف ي٘مقًمقا  ومل إذان ذم اًمؽمضمٞمح ومٞمف أن ُمع حمذورة أيب

 : اًمٜمقوي ىم٤مل وًمذًمؽ اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م ُمـ ومٞمف ُم٤م وشمريمقا  اًمؽمضمٞمع ُمـ ومٞمف ضم٤مء سمام وم٠مظمذوا

 يٕمٛمؾ ٓ هذا حمذورة أيب طمدي٨م أن قمغم طمٜمٞمٗم٦م أيب وأصح٤مب ٟمحـ اشمٗم٘مٜم٤م وىمد»

 ٟم٘مقل ٓ وٟمحـ سم٤مًمؽمضمٞمع ي٘مقًمقن ٓ وهؿ اإلىم٤مُم٦م وشمثٜمٞم٦م اًمؽمضمٞمع ومٞمف ٕن سمٔم٤مهره

 ًم٤ٌمىمل اعمقاومؼ ٕنف أومم سم٤مإلومراد ظمذإ ومٙم٤من شم٠مويٚمف ُمـ وهلؿ ًمٜم٤م سمد ومال اإلىم٤مُم٦م سمتثٜمٞم٦م

 ش.وهمػمه أنس يمحدي٨م اًمّمحٞمح٦م وإطم٤مدي٨م اًمرواي٤مت

 ٕن ًمٚمت٠مويؾ ىم٤مسمؾ همػم وهق قمٜمدهؿ احلدي٨م شم٠مويؾ وضمف اًمٜمقوي يذيمر ومل: ىمٚم٧م

 قمنمة إطمدى قمٜمدهؿ هل سمٞمٜمام يمٚمٛم٦م قمنمة ؾمٌع اإلىم٤مُم٦م يمٚمامت أن قمغم اًمتٜمّمٞمص ومٞمف

 .ي٠ميت يمام يمٚمٛم٦م
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 ذم رواه ُمًٚمام سم٠من احلدي٨م أقمؾ أنف اًمٌٞمٝم٘مل قمـ ػمهوهم اًمٜمقوي ذيمرى ٟمٕمؿ

 ٓش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم ذيمره٤م أظمرى وسمقضمقه اإلىم٤مُم٦م ذيمر سمدون ؾمٌؼ يمامش صحٞمحف»

 .ُمٓمٚم٘م٤م احلدي٨م صح٦م ذم ختدج

 صحٞمح احلدي٨م أن إمم وذه٥م اًمٙمٗم٤مي٦م ومٞمف سمام اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ قمٚمٞمف رد وىمد

 .اًمزيٚمٕمل ومراضمع

 احلؼ ُمـ ورد عمذهٌف شمٕمّم٥م ىمد واًمِم٤مومٕمٞم٦م ٗمٞم٦ماحلٜم اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ يمال أن واحلؼ

 .احلدي٨م ذم صم٧ٌم مم٤م مجٞمٕم٤م احلؼ ُمـ سمف أظمذا سمام إظمذ واًمٕمدل خم٤مًمٗم٦م سمف أظمذ ُم٤م

 .اًمٓمريؼ سمٜمٞم٤مت قمـ ومدقمٜمل... ظمٗم٤مء سمف ًمٞمس احلؼ ومٝمذا

 : ىم٤مل ظمزيٛم٦م اسمـ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى صمؿ

 يرضمع أن ومٞم٤ٌمح اعم٤ٌمح آظمتالف ضمٜمس ُمـ اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م ُمع إذان ذم اًمؽمضمٞمع»

 قمـ صح٤م إُمريـ ٕن اإلىم٤مُم٦م ويٗمرد إذان يثٜمل أن وي٤ٌمح اإلىم٤مُم٦م وصمٜمل إذان ذم

 اًمٜمٌل قمـ يث٧ٌم ومٚمؿ اإلىم٤مُم٦م وشمثٜمٞم٦م شمرضمٞمع سمال إذان شمثٜمٞم٦م وم٠مُم٤م ط اهلل رؾمقل

 ش.ط

 اسمـ اهلل قمٌد طمدي٨م وهق - اًمث٤مين احلدي٨م ٕن ٟمٔمر ظمزيٛم٦م اسمـ ىم٤مًمف وومٞمام: ىمٚم٧م

 ذه٥م وًمذًمؽ اشمٗم٤مىم٤م اًمؽمضمٞمع ومٞمف وًمٞمس اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م ومٞمف - اًمرؤي٤م ذم إنّم٤مري زيد

 شمثٜمٞم٦م إن: ي٘م٤مل ومٙمٞمػ ؾمٌؼ يمام اإلومراد قمـ ُمت٘مدُم٦م ٕهن٤م اًمتثٜمٞم٦م ُمٜمًقظمٞم٦م إمم طمزم اسمـ

 روى ممـ ظمزيٛم٦م اسمـ أن ُمع ؟ط قمٜمف شمث٧ٌم مل اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م ُمع شمرضمٞمع سمال إذان

 .إذان ذم ؾمٌؼ يمام ذًمؽ

 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ إؾمح٤مق اسمـ رواه اًمرؤي٤م طمدي٨م نأ هذا قمغم يِمٙمؾ ٟمٕمؿ

 ذم ؾمٌؼ يمام يمٚمٛم٦م قمنمة إطمدى يمٚمامهت٤م سمؾ يمٚمٝم٤م اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م ومٞمف وًمٞمس ُم٤ٌمذة زيد

 إطمدى شمرضمٞمع إمم اعمّمػم ُمـ طمٞمٜمئذ سمد ومال هذا سمٕمد وي٠ميت إذان ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م

 رواي٦م قمٜمدي واًمراضمح. واطمد احلدي٨م ٕن اإلؾمٜم٤مد طمٞم٨م ُمـ إومم قمغم اًمروايتلم

 .قمٜمف صحٞمح٦م ـمرق ُمـ عمجٞمئٝم٤م ًمٞمٚم٦م أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد
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 .اخلّمقص هذا ذم قمٚمٞمٝم٤م يت٤مسمع مل ومردة رواي٦م وم٢مهن٤م إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م وأُم٤م

 ومٞمام اًمٙمالم وم٢مٟمام هٜم٤مك شم٘مدم يمام قمٚمٞمف وشمقسمع صم٤مسمت٤م صحٞمح٤م احلدي٨م اصؾ يم٤من وإن

 ُمـ إؾمح٤مق اسمـ شمرمج٦م ظم٤ممت٦م ذم اًمذهٌل احل٤مومظ ىم٤مل وىمد ُمٜمف أطمٗمظ هق ُمـ ومٞمف ظم٤مًمػ

 : شاعمٞمزان»

 اٟمٗمرد وُم٤م صدوق احل٤مل ص٤مًمح احلدي٨م طمًـ إؾمح٤مق اسمـ أن زم ئمٝمر وم٤مًمذي»

 ُمًٚمؿ سمف اؾمتِمٝمد وىمد أقمٚمؿ وم٤مهلل أئٛم٦م سمف اطمت٩م وىمد ؿمٞمئ٤م طمٗمٔمف ذم وم٢من ٟمٙم٤مرة ومٗمٞمف سمف

 ش.صحٞمحف ذم ذيمره٤م إؾمح٤مق ٓسمـ أطم٤مدي٨م سمخٛم٦ًم

 .أقمٚمؿ واهلل إًمٞمف ؾمٌ٘مٜمل أطمدا أر ومل اعم٘م٤مم هذا ذم فمٝمر ُم٤م هذا

 إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، 4 أيمؼم اهلل 1 أيمؼم اهلل: يمٚمٛم٦م قمنمة إطمدى: اًمث٤مين اًمٜمقع»

 ىمد، 6 اًمٗمالح قمغم طمل، 1 اًمّمالة قمغم طمل، 7 اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد، 3 اهلل

 ش.11 اهلل إٓ إهل ٓ، 11 أيمؼم اهلل 9 أيمؼم اهلل، 8 اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد 7 اًمّمالة ىم٤مُم٧م

 : أطم٤مدي٨م ٞمفووم

 - اؾمت٠مظمر صمؿ: ىم٤مل اًمرؤي٤م طمدي٨م ذم رسمف قمٌد سمـ زيد سمـ اهلل قمٌد قمـ: إول

 .إًمخ... أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا شم٘مقل: ىم٤مل صمؿ سمٕمٞمد همػم - اعمٚمؽ يٕمٜمل

 اسمـ حمٛمد قمـ اًمتٞمٛمل احل٤مرث سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد صمٜمل: ىم٤مل إؾمح٤مق اسمـ رواه

 .ًمف يِمٝمد وًمٙمـ ىمري٤ٌم ذيمره ؾمٌؼ ُم٤م وومٞمف. فسم أبٞمف قمـ زيد سمـ اهلل قمٌد

 ُمثٜمك ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم إذان يم٤من: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ: اًمث٤مين احلدي٨م

 .اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: شم٘مقل أنؽ إٓ: ُمرة ُمرة واإلىم٤مُم٦م ُمثٜمك

 ُمـ اًمث٤مين اًمٜمقع ذم شم٘مدم يمام وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه طمًـ طمدي٨م وهق

 .اًمٜم٤ًمئل ًمٗمظ وهذا إذان

 : ـمرق قمٜمف وًمف قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ: اًمث٤مًم٨م احلدي٨م
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 .اإلىم٤مُم٦م ويقشمر إذان يِمٗمع أن سمالل أُمر: (1)ىم٤مل قمٜمف ىمالسم٦م أيب قمـ - 1

 ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود وأبق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ظم٤مًمد قمـ ٝمؿسمٕمْم واخلٓمٞم٥م وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز واحل٤ميمؿ واًمدارىمٓمٜمل واًمٓمح٤موي

 .سمف ىمالسم٦م أيب قمـ يمالمه٤م أجقب قمـ وسمٕمْمٝمؿ احلذاء

 وهق. سمالٓ أُمر ط اهلل رؾمقل أن: أجقب ـمريؼ ُمـ واحل٤ميمؿ اًمٜم٤ًمئل وًمٗمظ

 : احل٤ميمؿ وىم٤مل. اًمٜم٤ًمئل قمـ ًمٚمدارىمٓمٜمل رواي٦م

 ش.اًمًٞم٤مىم٦م هبذه خيرضم٤مه ومل ذـمٝمام قمغم صحٞمح»

 .اإلىم٤مُم٦م إٓ: آظمره ذم أجْم٤م أجقب وزاد

 .وهمػممه٤مش ٞمحلماًمّمح» ذم وهل

 .احلدي٨م أصؾ ُمـ ًمٞمس اًمرواة سمٕمض ُمـ ُمدرضم٦م اًمزي٤مدة هذه أن سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ

: ىم٤مل أنس قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ أجقب قمـ ُمٕمٛمر رواه اًمرزاق قمٌد سم٠من ذًمؽ ورد

 .اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىمقًمف إٓ اإلىم٤مُم٦م ويقشمر إذان يثٜمل سمالل يم٤من

 : احل٤مومظ ىم٤مل. اًمرزاق قمٌد قمـ ـمرق ُمـ طمزم واسمـ اًمدارىمٓمٜمل رواه

ٟم٦م أبق وأظمرضمف»  ُمّمٜمػ» ذم هق ويمذاش ُمًٜمده» ذم واًمناجش صحٞمحف» ذم قمقا

 وإصؾ. ُمرشملم اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: وي٘مقل اًمقضمف هذا ُمـ واإلؾمامقمٞمكمش اًمرزاق قمٌد

 ش.دًمٞمؾ وٓ ظمالومف قمغم دًمٞمؾ ي٘مقم طمتك ُمٜمف ومٝمق اخلؼم ذم يم٤من ُم٤م أن

 .إول سم٤مًمٚمٗمظ أنس قمـ ىمت٤مدة قمـ: اًمث٤مين اًمٓمريؼ

 يمثػم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك صمٜم٤م: ىم٤ملش اًمّمٖمػم» ذم اًمٓمؼماين ظمرضمفأ

                                                           

 : ش114/ 3» اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أُمره أي  (1)

 رؾمقل ُمقت سمٕمد ٕطمد ىمط ي١مذن مل قمٜمف اهلل ريض سمالٓ أن اًمٜم٘مؾ أهؾ ُمـ اصمٜم٤من ومٞمف خيتٚمػ ٓ ُم٤م ذيمرٟم٤م ىمد»

 ًمف أُمر أن وصح اإلؾمٜم٤مد صحٞمح ًٜمداُم اخلؼم هذا ومّم٤مر ومٞمٝم٤م أذاٟمف يتؿ ومل سم٤مًمِم٤مم واطمدة ُمرة إٓ ط اهلل

 .شهمػمه أطمد ٓ ط اهلل رؾمقل

 .[ُمٜمف.]ط اهلل رؾمقل هق أُمر أن ذم اًمٍمحي٦م أجقب رواي٦م هذا وي١ميد: ىمٚم٧م
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 .قمٜمف ؿمٕم٦ٌم صمٜم٤م: اجلدي إسمراهٞمؿ سمـ اعمٚمؽ قمٌد صمٜم٤م: اًمنيٜمل

 ومٛمـ هذا اعمٚمؽ قمٌد همػم اًمًت٦م رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م أقمرومف مل اًمٓمؼماين وؿمٞمخ

 .اًمٓمؼماين ىم٤مل يمام سمف شمٗمرد وىمد وهمػمه اًمٌخ٤مري رضم٤مل

 واحلًـ وأنس واسمٜمف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل وسمف طمزم اسمـ ٦ماإلىم٤مُم هذه اظمت٤مر وىمد

 حيٞمك سمـ وحيٞمك صمقر وأبق وإؾمح٤مق وأمحد وإوزاقمل واًمزهري وُمٙمحقل اًمٌٍمي

 : اًمٌٖمقي ىم٤مل. وهمػمهؿ اعمٜمذر واسمـ وداود

 ش.اعمجٛمقع» ذم يمامش اًمٕمٚمامء أيمثر ىمقل وهق»

 ُم٤م قمٚمٛم٧م ٘مدوم زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م أُم٤م اًمثالصم٦م إطم٤مدي٨م هبذه هلؿ واطمت٩م

 إطمدى ٓ يمٚمامت شمًع اإلىم٤مُم٦م أن قمغم يدل ومٔم٤مهرمه٤م وأنس قمٛمر اسمـ طمدي٨م وأُم٤م ومٞمف

 .يمٚمٛم٦م قمنمة

 : شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل. اًمتٖمٚمٞم٥م قمغم حمٛمقٓن سم٠مهنام قمٜمٝمام أضم٤مسمقا  وىمد

 قمنمة أطمدى اإلىم٤مُم٦م أن اجلٛمٝمقر قمٚمٞمف اًمذي اعمخت٤مر إن ىمٚمتؿ ىمد: ىمٞمؾ وم٢من»

 صقرة يم٤من وإن هذا أن وم٤مجلقاب شمثٜمٞم٦م وهذا وآظمرا  أوٓ أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل ُمٜمٝم٤م يمٚمٛم٦م

د إذان إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمق شمثٜمٞم٦م  يمؾ ي٘مقل أن ًمٚمٛم١مذن يًتح٥م: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل وهلذا إومرا

 صمؿ واطمد سمٜمٗمس أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: إذان أول ذم ومٞم٘مقل واطمد سمٜمٗمس شمٙمٌػمشملم

 : ٤مومظاحل ىم٤ملش. واطمد سمٜمٗمس أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل

 اًمٜمقوي ىم٤مل ُم٤م وقمغم آظمره ذم اًمذي اًمتٙمٌػم ذم ٓ إذان أول ذم يت٠متك إٟمام وهذا»

 ش.سمٜمٗمس آظمره ذم اًمٚمتلم ُمـ شمٙمٌػمة يمؾ يٗمرد أن ًمٚمٛم١مذن يٜمٌٖمل

: ًمٗمظ يثـ ومٚمؿ يمٚمامت قمنمة اإلىم٤مُم٦م أن إممش اعمدوٟم٦م» ذم يمام ُم٤مًمؽ وذه٥م هذا

 .ًمٜمقويا ىم٤مل يمام ًمٚمِم٤مومٕمل ىمديؿ ىمقل وهقش اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد»

 سمتثٜمٞم٦م شم٘مقل ٕهن٤م ظمالومف قمغم يمٚمٝم٤م سمؾ اًمرواي٤مت ُمـ ؾمٜمدا اًم٘مقل هلذا أضمد ومل

 رأج٧م صمؿ طمزم اسمـ يمالم يدل هذا وقمغم اعمديٜم٦م أهؾ قمٛمؾ سمف أظمذ ُمـ وًمٕمؾ اإلىم٤مُم٦م
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 ش.اعمقـم٠م» ذم سمذًمؽ سح ُم٤مًمٙم٤م

 ًمٙمقن اعم٘متيض وأنس قمٛمر اسمـ طمدي٨م سمٔم٤مهر إظمذ إمم ذه٥م ُمـ أجْم٤م أضمد ومل

 اًمًٚمػ ُمـ سمف أظمذ ُمـ وضمد وم٢من اإلىم٤مُم٦م ًمٗمظ إٓ يمٚمٝم٤م سم٢ميت٤مره٤م يمٚمامت ًعشم اإلىم٤مُم٦م

 واهلل. اًمتٙمٚمػ ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم - ؾمٌؼ يمام - سمت٠مويٚمٝمام اًم٘مقل إمم اوٓمررٟم٤م وإٓ سمف ىمٚمٜم٤م

 .أقمٚمؿ

 .ش[1/416»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األذان يسؿع مـ عذ ما مثؾ اإلقامة يسؿع مـ عذ

 قمغم واًمّمالة اإلضم٤مسم٦م ُمـ إذان يًٛمع ُمـ قمغم ُم٤م ُمثؾ اإلىم٤مُم٦م يًٛمع ُمـ وقمغم

 وذًمؽ إذان ُمـش 17» اعم٠ًمخ٦م ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام ًمف اًمقؾمٞمٚم٦م وـمٚم٥م ط اًمٜمٌل

 اإلىم٤مُم٦م وٕن، احلدي٨م ش...ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ط ىمقًمف ًمٕمٛمقم

 ش.وإىم٤مُم٦م أذاٟم٤م يٕمٜمل شصالة آذاٟملم يمؾ سملم»: ط ًم٘مقًمف ذقم٤م ويمذًمؽ ًمٖم٦م آذان

 : ىم٤مل. وإىم٤مُم٦م أذان أي: احلدي٨م ذح ذم احل٤مومظ ىم٤مل

ح وشمقارد»  ًمٚمِمٛمس اًم٘مٛمريـ: يم٘مقهلؿ اًمتٖمٚمٞم٥م سم٤مب ُمـ هذا أن قمغم اًمنما

 اًمّمالة ومٕمؾ سمحْمقر إقمالم ٕهن٤م أذان اإلىم٤مُم٦م قمغم أـمٚمؼ يٙمقن أن وحيتٛمؾ واًم٘مٛمر

ش. فم٤مهره قمغمش أذاٟملم»: ىمقًمف محؾ ُمـ ُم٤مٟمع وٓ اًمقىم٧م سمدظمقل إقمالم إذان أن يمام

 طميت وم٢مذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ومٝمؿ وم٢مٟمف طمزم اسمـ اإلُم٤مم ضمرى هذا قمغمو

 داظمٚم٦م اإلىم٤مُم٦م أن ُمٜمف ومٝمؿ - ُم٣م وىمد - احلدي٨م...ش أطمديمؿ ًمٙمؿ ومٚمٞم١مذن ةالاًمّم

 ذيمر أن سمٕمد وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي احلدي٨م سمدًمٞمؾ إُمر هذا ذم

 : اعمت٘مدم احلدي٨م

 .إُمر هذا ذم اإلىم٤مُم٦م ودظمٚم٧م... .سمد وٓ إذان وضمقب هبذا ومّمح»

 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد إمم إؾمٜم٤مده ؾم٤مق صمؿش رسمٞمع سمـ اهلل قمٌد صمٜم٤م يمام

 ش.ؿم٤مء عمـ صالة أذاٟملم يمؾ سملم»: ط اهلل
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 ذم إٓ ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ ومٞم٘مقل اعم٘مٞمؿ ُمت٤مسمٕم٦م اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م اشمٗمؼ وىمد

 شم٤مرة ي٘مقل أنف واًمّمقاب. إذان ذم ؿىمقهل هق يمام سمدهل٤م احلقىمٚم٦م ي٘مقل وم٢مٟمف احلٞمٕمٚم٦م

 اعمت٤مسمٕم٦م ُمـ اؾمتثٜمقا  ويمذًمؽش. 17» ُم٠ًمخ٦م إذان ذم ؾمٌؼ يمام احلقىمٚم٦م وشم٤مرة احلٞمٕمٚم٦م

 وهق ذًمؽ ذم ورد حلدي٨م وأداُمٝم٤م اهلل أىم٤مُمٝم٤م: ُمٙم٤مهن٤م ومٞم٘مقل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىمقًمف

٤ًٌم ي٠ميت يمام وٕمٞمػ  .ىمري

 وـمٚم٥م ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة سم٤مؾمتح٤ٌمب سح ُمـ أن أضمد مل وًمٙمٜمل

 : شإومٝم٤مم ضمالء» ذم ىم٤مل وم٢مٟمف اًم٘مٞمؿ اسمـ همػم أجْم٤م اإلىم٤مُم٦م قم٘م٥م ًمف اًمقؾمٞمٚم٦م

 وقمٜمد اعم١مذن إضم٤مسم٦م سمٕمد: ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمقاـمـ ُمـ اًم٤ًمدس اعمقـمـ»

 ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: اعمت٘مدم ُمًٚمؿ طمدي٨م ُمـ ؾم٤مق صمؿش اإلىم٤مُم٦م

  :ىم٤مل صمؿ. احلدي٨م...ش قمكم صٚمقا  صمؿ

: طمقؿم٥م سمـ اًمٕمقام قمـ اًمقاؾمٓمل يزيد سمـ حمٛمد صمٜمل: قمروم٦م سمـ احلًـ وىم٤مل»

: اعم١مذن ىم٤مل وم٢مذا اعم١مذن ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ ىم٤مل ُمـ: ىم٤مل احلًـ قمـ زاذان سمـ ُمٜمّمقر صمٜم٤م

 قمغم صؾ اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمّم٤مدىم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا: ىم٤مل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد

 ش.ط حمٛمد ؿمٗم٤مقم٦م ذم دظمؾ ٜم٦ماجل ذم اًمقؾمٞمٚم٦م درضم٦م وأبٚمٖمف ورؾمقًمؽ قمٌد حمٛمد

 مهللا: ي٘مؾ ومٚمٞمؿ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا اًمرضمؾ أن سمٚمٖمٜمل: أؾم٤ٌمط سمـ يقؾمػ وىم٤مل

 ُمـ وزوضمٜم٤م حمٛمد آل وقمغم حمٛمد قمغم صؾ هل٤م اعمًتج٤مب اعمًتٛمٕم٦م اًمدقمقة هذه رب

 ش.ومٞمٜم٤م أزهدك ُم٤م: اًمٕملم احلقر ىمٚمـ اًمٕملم احلقر

 ٟمّم٤م اإلىم٤مُم٦م قم٘م٥م ط اًمٜمٌل غمقم اًمّمالة إصم٤ٌمت إثريـ هذيـ ومٗمل: ىمٚم٧م

 .سمٕمٛمقُمف ُمًٚمؿ طمدي٨م أوم٤مده ُم٤م وذًمؽ

 ش[.1/417»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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: ادؼقؿ ققل مثؾ يؼقل أكف إال شقاء ادمذن كنجابة ادؼقؿ إجابة

 الصالة قامت قد الصالة قامت قد

 ىم٤مُم٧م ىمد: اعم٘مٞمؿ ىمقل ُمثؾ ي٘مقل أنف إٓ ؾمقاء اعم١مذن يم٢مضم٤مسم٦م اعم٘مٞمؿ وإضم٤مسم٦م»

 ش.ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا : ىمقًمف ًمٕمٛمقم اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة

 سمٕمض أو أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م وأُم٤م احلدي٨م هذا قمٛمقم ي٘متْمٞمف اًمذي هق هذا

 ىم٤مل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل أن ومٚمام اإلىم٤مُم٦م ذم أظمذ سمالٓ أن ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 ريض قمٛمر طمدي٨م يمٜمحق اإلىم٤مُم٦م ؾم٤مئر ذم وىم٤مل شوأداُمٝم٤م اهلل أىم٤مُمٝم٤م»: ط اًمٜمٌل

 .إذان ذم قمٜمف اهلل

 : شًمألصقل اجل٤مُمع اًمت٤مج» يمت٤مب ص٤مطم٥م زقمؿ وإن اشمٗم٤مىم٤م وٕمٞمػ طمدي٨م ومٝمق

 طمدي٨م يمؾ إن»: اعمِمٝمقر داود أيب ًم٘مقل شم٘مٚمٞمد ُمٜمف ذًمؽ وم٢مٟمامش ص٤مًمح إؾمٜم٤مده إن»

 ش.ص٤مًمح ومٝمق ؾمٜمٜمف ذم قمٚمٞمف ؾمٙم٧م

 ذم شمٕم٘م٥م وأنف قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس هذا داود أيب ىمقل أن ُمدىمؼ سم٤مطم٨م يمؾ قمٚمؿ وىمد

 : إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ًمٞم٘مقل اًمٜمقوي إن سمؾ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٙم٧م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم

 ش.وٕمٗمف ًمٔمٝمقر داود أبق قمٚمٞمف ؾمٙم٧م إٟمام»

 ؾمٙم٧م إٟمام: احلدي٨م هذا ذم ٟم٘مقل أن ًمٜم٤م جيقز وم٢مٟمف هذا اًمٜمقوي شمٕمٚمٞمؾ صح وًمئـ

 قمٛمؾ» ذم اًمًٜمل اسمـ ويمذاش ؾمٜمٜمف» ذم أظمرضمف أنف وذًمؽ وٕمٗمف ًمٔمٝمقر داود أبق قمٚمٞمف

 اًمِم٤مم أهؾ ُمـ رضمؾ صمٜمل: اًمٕمٌدي صم٤مسم٧م اسمـ ٛمدحم ـمريؼ ُمـ يمالمه٤مش واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم

 قمٜمد وًمٞمس. سمف ط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ أو أُم٤مُم٦م أيب قمـ طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر قمـ

 : شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل. إًمخ...ش ؾم٤مئر ذم وىم٤مل»: اًمًٜمل اسمـ

 وٕمٞمػ اًمٕمٌدي صم٤مسم٧م سمـ وحمٛمد ُمٝمقل اًمرضمؾ ٕن وٕمٞمػ طمدي٨م وهق»

 : شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ لوىم٤مش قمداًمتف ذم خمتٚمػ وؿمٝمر سم٤مشمٗم٤مق

 : اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿش وٕمٞمػ طمدي٨م وهق»



   أطمٙم٤مم اإلىم٤مُم٦م   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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 ش.ذاك ُمـ وهذا اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق إقمامل ومْم٤مئؾ ذم سمف يٕمٛمؾ اًمْمٕمٞمػ ًمٙمـ»

 ُمثؾ وم٘مقًمقا »: اًمّمحٞمح احلدي٨م ًمٕمٛمقم ُمٕم٤مرض اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م هذا: ىمٚم٧م

 .اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ سمجقاز ي٘مقل ُمـ قمٜمد سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ ومٛمثٚمفش. ي٘مقل ُم٤م

 احلدي٨م سمٕمٛمقم اًمٕمٛمؾ ويؽميمقا  وٕمٗمف قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمف يتٛمًؽ أن اًمٖمري٥م وُمـ

 .اًمّمحٞمح

 إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ قمغم آشمٗم٤مق ُمـ ذيمره ُم٤م قمـ صمؿ

 إطمٙم٤مم ذم ٓ ُمٓمٚم٘م٤م اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يٕمٛمؾ ٓ ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ وم٢من يمذًمؽ ًمٞمس

 ُمٕملم سمـ حيٞمك قمـش إثر قمٞمقن» ذم اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـ ذًمؽ طمٙمك وىمد اًمٗمْم٤مئؾ ذم وٓ

 ذم اًم٘م٤مؾمٛمل اًمديـ مج٤مل اًمٕمالُم٦م ىم٤مل. اًمٕمريب سمـ سمٙمر ٕيبش اعمٖمٞم٥م ومتح» ذم وٟمًٌف

 : شاحلدي٨م ُمّمٓمٚمح ذم اًمتحدي٨م ىمقاقمد»

 ذم اًمٌخ٤مري ذط قمٚمٞمف يدل أجْم٤م ذًمؽ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ُمذه٥م أن واًمٔم٤مهر»

. أؾمٚمٗمٜم٤م يمام وٕمٗمف غمقم اعمتٗمؼ اًمْمٕمٞمػ رواة قمغم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم وشمِمٜمٞمعش صحٞمحف»

 يمالُمف راضمعش. واًمٜمحؾ اعمٚمؾ» ذم ىم٤مل طمٞم٨م أجْم٤م اهلل رمحف طمزم اسمـ ُمذه٥م وهذا

 شمٌلم» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ذيمره٤م اًمتل اًمنموط هٜم٤م ويْم٤مف. أجْم٤مش اعمحغم» وذم. ومٞمف

 ش.رضم٥م ومْمؾ ذم ورد ومٞمام اًمٕمج٥م

 إمم ذهٌقا  اًمذيـ اًمٕمٚمامء ُمع اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلؼ أن سمف اهلل وأديـ أقمت٘مده واًمذي

 : ُٕمقر وذًمؽ إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ شمرك

 ًم٘مقًمف جيقز ٓ سم٤مًمٔمـ واًمٕمٛمؾ اشمٗم٤مىم٤م اًمٔمـ إٓ يٗمٞمد ٓ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن: أوٓ

ـَ احْلَؼِّ ؿَمٞمْئ٤ًم ▬: شمٕم٤ممم َـّ َٓ ُيْٖمٜمِل ُِم َـّ َوإِنَّ اًمٔمَّ  ًمفوىمق [48 :اًمٜمجؿ] ♂ إِْن َيتٌَُِّٕمقَن إَِّٓ اًمٔمَّ

 .شاحلدي٨م أيمذب وم٢مٟمف واًمٔمـ إي٤ميمؿ»: ط

: وم٘م٤مل قمٜمف صحتف قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م إٓ قمٜمف اًمرواي٦م سم٤مضمتٜم٤مب أُمرٟم٤م ط اًمٜمٌل أن: صم٤مٟمٞم٤م

 وؾمٞمٚم٦م هل إٟمام احلدي٨م رواي٦م أن اعمٕمٚمقم وُمـش قمٚمٛمتؿ ُم٤م إٓ قمٜمل احلدي٨م اشم٘مقا »

 قمٜمف ٧ميثٌ مل ُم٤م رواي٦م قمـ يٜمٝم٤مٟم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من وم٢مذا ومٞمف صم٧ٌم سمام ًمٚمٕمٛمؾ
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 .واوح سملم وهذا. سمف اًمٕمٛمؾ قمـ يٜمٝمك أن أومم سم٤مب ومٛمـ

 وم٢من اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إُمر هق يمام يث٧ٌم مل قمام همٜمٞم٦م ط قمٜمف صم٧ٌم ومٞمام أن: صم٤مًمث٤م

 .اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م قمـ يٖمٜمل سمٕمٛمقُمف اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا

 ش[.1/416»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 واإلقامة األذان بني الػصؾ

 ش.واإلىم٤مُم٦م إذان سملم يٗمّمؾ»

 قمـ ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد رواي٦م ُمـ اعمٚمؽ رؤي٤م ذم زيد سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م

 اعمًجد قمغم وم٘م٤مم أظمييـ صمقسملم قمٚمٞمف يم٠من رضمال رأج٧م إين»: ىم٤مل قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م

 .احلدي٨م...ش اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد ي٘مقل أن إٓ ُمثٚمٝم٤م وم٘م٤مل ىم٤مم صمؿ ىمٕمدة ىمٕمد صمؿ وم٠مذن

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ ىم٤مل صمؿ يمثػم همػم اؾمت٠مظمر صمؿ: سمٚمٗمظ ٜمفقم سمًٜمده إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م وذم

 .اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل أنف إٓ وشمرا  وضمٕمٚمٝم٤م

  .ًمٚمدارُمل واًمٚمٗمظ وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه

 ش[.1/419»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 واإلقامة األذان بني الػصؾ قدر

 ًم٘مقًمف إىمؾ قمغم ريمٕمتلم اعمّمكم يّمكم ُم٤م سمٛم٘مدار]يٗمّمؾ سملم إذان واإلىم٤مُم٦م[ 

 ش.صالة أذاٟملم يمؾ سملم»: ط

 وي٘متيضش اعمقاىمٞم٧م» ذم ُم٣م وىمد ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ هق احلدي٨م وهذا

 سم٤مذ ومٚمق، ؾمٌؼ يمام اعمٖمرب صالة ىمٌؾ وًمق ريمٕمتلم ؿم٤مء ُمـ يّمكم طمتك اإلىم٤مُم٦م شم٠مظمػم

 شمٙمٌػمة إدراك شمٗمقيتف ذم ؾم٤ٌٌم ًمٙم٤من اًمريمٕمتلم صالة ُمـ اعمّمكم يتٛمٙمـ أن ىمٌؾ اإلىم٤مُم٦م

 اعم١مذن ذوع طملم اًمريمٕمتلم صالة ي٤ٌمذ أن ومًٞمْمٓمر وإٓ اإلُم٤مم عُم اإلطمرام
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 وـمٚم٥م ط اًمٜمٌل قمغم واًمّمالة يم٤مإلضم٤مسم٦م يمثػمة ؾمٜمـ شمٗمقي٧م ذًمؽ وذم سم٤مٕذان

 ♂َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ َواًمتَّْ٘مَقى▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ظمالف يمٚمف وهذا ؾمٌؼ يمام اًمقؾمٞمٚم٦م

 .ُمًٚمؿ رواه شومٚمٞمٗمٕمؾ أظم٤مه عيٜمٗم أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ»: ط وىمقًمف [4: اح٤مئدة]

 اًم٘مٕمدة هذه اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٤مشمٗمؼ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 اًمٜم٤مس وٕن وىمتٝم٤م ًمْمٞمؼ ي١مظمره٤م ٓ وم٢مٟمف اعمٖمرب صالة ذم إٓ اجلامقم٦م دمتٛمع ُم٤م ىمدر

 اًمّمالة أول قمـ يت٠مظمر ٓ اًمت٘مدم قمـ شم٠مظمر وُمـ وىمتٝم٤م ىمٌؾ هل٤م جيتٛمٕمقن اًمٕم٤مدة ذم

 أو ؾمٙمقت أو سم٘مٕمدة يًػما  ومّمال وإىم٤مُمتٝم٤م أذاهن٤م سملم يٗمّمؾ أن ح٥ميًت وًمٙمـ

 : شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل. ٟمحقمه٤م

 ٦ميروا وهق وحمٛمد يقؾمػ وأبق أمحد ىم٤مل وسمف قمٜمدٟم٤م ومٞمف ظمالف ٓ ُمذهٌٜم٤م هذا»

 ش.سمٞمٜمٝمام ي٘مٕمد ٓ: قمٜمف اعمِمٝمقر ذم طمٜمٞمٗم٦م وأبق ُم٤مًمؽ وىم٤مل. طمٜمٗمٞم٦م أيب قمـ

 يمؿ سم٤مب»: ىم٤مل طمٞم٨م ذيمرشمف اًمذي اعمٕمٜمك إمم ٞمٝم٘ملاًمٌ وشمٌٕمف اًمٌخ٤مري أؿم٤مر وىمد

 .اعمذيمقر ُمٖمٗمؾ اسمـ طمدي٨م أورد صمؿش واإلىم٤مُم٦م إذان سملم

 : ًمٌالل ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن ضم٤مسمر طمدي٨م وأُم٤م

سمف ُمـ واًمِم٤مرب أيمٚمف ُمـ أيمؾ يٗمرغ ُم٤م ىمدر وإىم٤مُمتؽ أذاٟمؽ سملم ضمٕمؾا»  ذا

 .وٕمٞمػ ومٝمقش طم٤مضمتف ًم٘مْم٤مء دظمؾ إذا واعمٕمتٍم

 طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده»: شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ لىم٤م احلدي٨م إن صمؿ

 أظمرضمف يمٕم٥م سمـ أيب طمدي٨م وُمـ اًمِمٞمخ أبق أظمرضمٝمام ؾمٚمامن طمدي٨م وُمـ هريرة أيب

 ش.واهٞم٦م ويمٚمٝم٤مش اعمًٜمد زي٤مدات» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد

 ًمٖمػم ٟمداء وم٢مٟمف إذان ًمف ذع اًمذي اعمٕمٜمك ي٘مقهيام أنف إٓ»: اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل

 ًمٚمّمالة ًمٚمذاه٥م يتًع وىم٧م شم٘مدير ُمـ سمد ومال ًمٚمّمالة واًمٞمحي احل٤مضيـ

 إذان سملم يمؿ سم٤مب» اًمٌخ٤مري شمرضمؿ وىمد اًمٜمداء وم٤مئدة ًمْم٤مقم٧م وإٓ وطمْمقره٤م

 ش.اًمت٘مدير يث٧ٌم مل وًمٙمـش واإلىم٤مُم٦م

 أيب وطمدي٨م. اًمٌح٨م صدر ذم اعمذيمقر احلدي٨م سم٢ميراده ذًمؽ إمم أؿم٤مر ىمد ًمٙمٜمف
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 ش.اعمًٜمد» ذم يمٕم٥م سمـ

 اهلل رؾمقل أن: هريرة أيب سمحدي٨م واإلىم٤مُم٦م آذان سملم ًمٚمٗمّمؾ سمٕمْمٝمؿ واؾمتدل

 وم٢مذا اًمت٠مذيـ يًٛمع ٓ طمتك ضاط وًمف اًمِمٞمٓم٤من أدسمر ًمٚمّمالة ٟمقدي إذا»: ىم٤مل ط

 خيٓمر طمتك أىمٌؾ اًمتثقي٥م ىميض إذا طمتك أدسمر سم٤مًمّمالة صمقب إذا طمتك أىمٌؾ اًمٜمداء ىميض

 .احلدي٨م...ش يمذا واذيمر يمذا اذيمر: ًمف ومٞم٘مقل وٟمٗمًف اعمرء سملم

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن وؾمٞم٠ميت قمٚمٞمف ٗمؼُمت

 قمٚمٞمف زُمٜمف ذم يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾ وومٞمف»: شاًمت٘مري٥م ذح» ذم اًمٕمراىمل احل٤مومظ ىم٤مل

 حتّمٞمؾ ذم يِمؽمط ٓ أنف قمغم دًمٞمؾ وذًمؽ، سمزُمـ واإلىم٤مُم٦م إذان سملم يٗمّمؾ اًمًالم

 ح٤م يمذًمؽ يم٤من ًمق إذ، اًمقىم٧م أول قمغم أوهل٤م اٟمٓم٤ٌمق وىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة إي٘م٤مع ومْمٞمٚم٦م

 ذًمؽ حيّمؾ ٓ: وىمٞمؾ، اعمٕمروف اًمّمحٞمح هق وهذا، اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه شمرك قمغم وافمٌقا 

 قمغم يدل احلدي٨م وهذا ؿم٤مذ وهق اًمقىم٧م أول قمغم اًمتٙمٌػم أول يٜمٓمٌؼ سم٠من إٓ

  ش.ظمالومف

 ش[.1/419»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ولق الـقافؾ مـ رء يف أحد يرشع فال باإلقامة ادمذن أخذ إذا

 التل ادؽتقبة الصالة يف يدخؾ أن فعؾق بؾ الػجر شـة كاكت

 أققؿت

 ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمق اًمٜمقاومؾ ُمـ رء ذم أطمد ينمع ومال سم٤مإلىم٤مُم٦م اعم١مذن أظمذ وإذا»

 إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أىمٞمٛم٧م اًمتل اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة ذم يدظمؾ أن قمٚمٞمف سمؾ اًمٗمجر

 ش.أىمٞمٛم٧م اًمتل إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م وهذا

 قم٤ٌمس سمـ قمٞم٤مش صمٜم٤م: هلٞمٕم٦م اسمـ صمٜم٤م: طمًـ صمٜم٤م: أمحد اإلُم٤مم اًمٚمٗمظ هبذا أظمرضمف

 .قمٜمف اًمزهري متٞمؿ أيب قمـ اًم٘مت٤ٌمين
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 ُمـ خيِمك وإٟمام صم٘م٦م وهق هلٞمٕم٦م اسمـ همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .طمٗمٔمف ىمد أنف قمغم ومدل قمٚمٞمف شمقسمع ىمد وهذا طمٗمٔمف ؾمقء

 قمٌد قمـ اًمٚمٞم٨م صمٜمل: ىم٤مل ص٤مًمح أبق صمٜم٤م: ىم٤مل ومٝمد صمٜم٤م: وم٘م٤مل اًمٓمح٤موي وأظمرضمف

 .سمف هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ أيب قمـ اًم٘مت٤ٌمين قم٤ٌمس سمـ قمٞم٤مش سمـ اهلل

 ؾمٚمٞمامن اسمـ وهق هذا ومٝمد همػم اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف أجْم٤م صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ُمٕم٤مين رضم٤مل قمـ إؾمت٤مر يمِمػ» ذم ذيمرهش. صمٌت٤م صم٘م٦م يم٤من»: يقٟمس اسمـ ىم٤مل حيٞمك سمـ

 .اًمًٜمدهل ؿم٤مه اهلل ًمرؿمدش إث٤مر

 اسمٜمف وىم٤مل متٞمؿ أيب قمـ قمٜمف: هلٞمٕم٦م اسمـ وم٘م٤مل قم٤ٌمس سمـ قمٞم٤مش قمغم اظمتٚمٗم٤م وىمد هذا

 .أطمًـ اهلل قمٌد وم٢من أصح هذا وًمٕمؾ. ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ قمٜمف: اهلل قمٌد

 ذم يمام اًمِمقاهد ذم ُمًٚمؿ ًمف وأظمرج يٖمٚمط صدوق وهق هلٞمٕم٦م اسمـ ُمـ طم٤مٓ

 .ُمٕمٚم٘م٤م اًمؽمُمذي ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ اًمٓمريؼ هذه ذيمر وىمدش اًمت٘مري٥م»

 طمزم اسمـ وقمٜمف داود وأبق ُمًٚمؿ رواه آظمر سمٚمٗمظ أظمرى ـمرق وًمٚمحدي٨م

 أجْم٤م واًمٓمح٤مويش اًمّمٖمػم» ذم واًمٓمؼماين ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل

 سمـ قمٓم٤مء قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ ـمرق ُمـش شم٤مرخيف» ذم واخلٓمٞم٥م وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل

 ي٤م: ىمٞمؾ: رواي٦م ذم اًمٌٞمٝم٘مل وزاد. شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال»: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قمٜمف ي٤ًمر

 .شاًمٗمجر ريمٕمتل وٓ»: ىم٤مل اًمٗمجر؟ ريمٕمتل وٓ اهلل رؾمقل

: اعمروزي إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد صمٜم٤م: احل٤مومظ قمدي سمـ أمحد أيب ـمريؼ ُمـ أظمرضمٝم٤م

 اًمزٟمجل ظم٤مًمد اسمـ ُمًٚمؿ صمٜم٤م: اعمروزي طم٤مضم٥م سمـ ٟمٍم سمـ حيٞمك صمٜم٤م: ؾمٞم٤مر سمـ أمحد صمٜم٤م

 سمـ حيٞمك همػم ُمتٜمف ذم اًمزي٤مدة هذه ذيمر أقمٚمؿ ٓ»: أمحد أبق ىم٤مل. سمف ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ

 اعمروزي طم٤مضم٥م سمـ وٟمٍم»: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤ملش. قمٛمرو قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ ٟمٍم

 ش.يمذًمؽ حيٞمك واسمٜمف سم٤مًم٘مقي ًمٞمس

 ضم٤مءت وم٘مد اعمٌٜمك وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م وإن اعمٕمٜمك صحٞمح٦م اًمزي٤مدة هذه وًمٙمـ: ىمٚم٧م

 اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا اًمٗمجر ريمٕمتل قمـ اًمٜمٝمل ذم سحي٦م صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م
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 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حمٚم٦م ذم ذًمؽ سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت

 سمِم٤مر سمـ امحد ـمريؼ ُمـ اخلٓمٞم٥م أظمرضمف صم٤مًمث٤م ـمري٘م٤م ًمٚمحدي٨م وضمدت وىمد

 أيب قمـ سمِم٤مر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ أجقب يٜم٤م: اًمٕمٌدي طمٗمص أبق صمٜم٤م: اًمّمػمذم

 .سمف ُمرومققم٤م هريرة

 هذا ًمف وؾم٤مق اخلٓمٞم٥م وشمرمجف مج٤مقم٦م قمٜمف وروى مجع قمـ روى هذا وأمحد

 .شمٕمديال وٓ ضمرطم٤م ومٞمف يذيمر ومل احلدي٨م

 أبق اًمٕمٌدي طمٗمص سمـ قمٛمر هق يٙمقن أن إٓ أقمرومف مل اًمٕمٌدي طمٗمص وأبق

 ىم٤مل يمام واه ومٝمق هذا هق يم٤من وم٢من صم٤مسم٧م قمـ يروي اًمٓمٌ٘م٦م ُمت٘مدم هذا ًمٙمـ طمٗمص

 .اًمذهٌل

 رضم٤مل ُمـ سمنم سمـ ؾمٚمٞمامن ًمٓمٌ٘م٦ما هذه ُمـ اًمرواة وذم أضمده مل سمِم٤مر سمـ وؾمٚمٞمامن

 .طم٤ٌمن اسمـ وصم٘م٦مش اًمتٕمجٞمؾ» ذم أمحد

 ذم ؾمقاء اإلىم٤مُم٦م ؾمٛمع عمـ اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمدظمقل جيقز ٓ أنف قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 : اًمؽمُمذي ىم٤مل اًمٕمٚمامء مجٝمقر ُمذه٥م وهق همػمه٤م أو اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذًمؽ

 إذا وهمػمهؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ»

 واسمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف، اعمٙمتقسم٦م إٓ اًمرضمؾ يّمكم ٓ أن اًمّمالة ٞمٛم٧مأىم

 ش.وإؾمح٤مق وأمحد واًمِم٤مومٕمل اعم٤ٌمرك

 ش[.1/447»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ادسجد إىل اإلمام خرج إذا إال الصالة تؼام ال

 ش.اعمًجد إمم اإلُم٤مم ظمرج إذا إٓ اًمّمالة شم٘م٤مم وٓ»

 ي٘مٞمؿ ومال يٛمٝمؾ صمؿ ي١مذن ط هللا رؾمقل ُم١مذن يم٤من: ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر حلدي٨م

 .يراه طملم اًمّمالة أىم٤مم ظمرج ىمد ط اهلل رؾمقل رأى إذا طمتك



   أطمٙم٤مم اإلىم٤مُم٦م   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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ئٞمؾ ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمؽمُمذي داود أبق أظمرضمف  أنف ؾمامك أظمؼمين: ىم٤مل إها

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م»: اًمؽمُمذي وىم٤مل. سمف ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر ؾمٛمع

 قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش صحٞمحف» ذم أظمرضمف وىمد ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق: ىمٚم٧م

 .ؾمامك

 [ش1/447»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 قبؾ الصالة أققؿت ولق خرج اإلمام رأوا إذا إال الـاس يؼقم ال

 بعد ادسجد يلت مل اإلمام كان ولق اإلقامة وجقاز، ذلؽ

: ط ًم٘مقًمف ذًمؽ ىمٌؾ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وًمق ظمرج رأوه إذا إٓ اًمٜم٤مس ي٘مقم وٓ»

 [ش[.اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ[ ]ضم٧مظمر ىمد] شمروين طمتك شم٘مقُمقا  ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»

 .قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م هذا

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ذم اإلُم٤مم يروا طمتك اًمّمالة إمم ي٘مقُمقن ٓ اًمٜم٤مس أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 . ي٠ميت يمام اًمٕمٚمامء مجٝمقر سمف أظمذ وىمد اعمًجد

 أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ىمقم يمره وىمد»: احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد اًمؽمُمذي ىم٤مل

 اإلُم٤مم يم٤من إذا: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل ىمٞم٤مم وهؿ اإلُم٤مم اًمٜم٤مس يٜمتٔمر أن وهمػمهؿ ط اًمٜمٌل

 ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: اعم١مذن ىم٤مل إذا ي٘مقُمقن وم٢مٟمام اًمّمالة وم٠مىمٞمٛم٧م اعمًجد ذم

 ش.اعم٤ٌمرك اسمـ ىمقل وهق اًمّمالة

 : شُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وم٘م٤مل أجْم٤م أمحد ىمقل وهق: ىمٚم٧م

 : - اعم١مذن يٕمٜمل - ىم٤مل إذا: ىم٤مل اًمّمالة؟ إمم اًمٜم٤مس ي٘مقم ُمتك: محدٕ ىمٚم٧م»

 طمتك ي٘مقُمقن ٓ: ىم٤مل سمٕمد ي٠مت مل اإلُم٤مم يم٤من وم٢من: ىمٚم٧م: ىم٤مل. اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد

 ش.يروه
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 اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ ورويٜم٤م»: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل أنس قمـ اعمروي هق وذًمؽ

 ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ ًلماحل وقمـ. وىم٤مم وصم٥م اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىمٞمؾ إذا أنف قمٜمف

 ش.واحلًـ قمٓم٤مء ىمقل وهق. ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف قمٜمٝمام اهلل ريض

 ي٘مقُمقا  مل اعمًجد ذم ُمٕمٝمؿ اإلُم٤مم يم٤من إذا أنف إمم إيمثرون وذه٥م»: احل٤مومظ ىم٤مل

 رواه، اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: اعم١مذن ىم٤مل إذا ي٘مقم يم٤من أنف أنس وقمـ، اإلىم٤مُم٦م شمٗمرغ طمتك

 أصح٤مب قمـ إؾمح٤مق أيب ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد هروا ويمذا، وهمػمه اعمٜمذر اسمـ

 وإذا اًم٘مٞم٤مم وضم٥م أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىم٤مل إذا: ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد وقمـ. اهلل قمٌد

 أيب وقمـ. اإلُم٤مم يمؼم اهلل إٓ إهل ٓ ىم٤مل وإذا اًمّمٗمقف قمدًم٧م اًمّمالة قمغم طمل: ىم٤مل

 .اإلُم٤مم يمؼم اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل وم٢مذا اًمٗمالح قمغم طمل: ىم٤مل إذا ي٘مقُمقن: طمٜمٞمٗم٦م

 طمتك ي٘مقُمقن ٓ أهنؿ إمم اجلٛمٝمقر ومذه٥م اعمًجد ذم اإلُم٤مم يٙمـ مل إذا وأُم٤م

 قمٚمٞمٝمؿ طمج٦م اًم٤ٌمب وطمدي٨م ذطمٜم٤م اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ قمغم ذيمرٟم٤م ُمـ وظم٤مًمػ. يروه

 . سمذًمؽ إذٟمف وشم٘مدم يًٛمٕمٝم٤م يم٤من إذا ُمٜمزًمف ذم واإلُم٤مم اإلىم٤مُم٦م ضمقاز وومٞمف

 ط اًمٜمٌل خيرج أن ىمٌؾ شم٘م٤مم يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن احلدي٨م فم٤مهر»: اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 اًمٜمٌل خيرج طمتك ي٘مٞمؿ ٓ يم٤من سمالٓ أن ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر حلدي٨م ُمٕم٤مرض وهق سمٞمتف ُمـ

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف. ط

ه ُم٤م وم٠مول ط اًمٜمٌل ظمروج يراىم٥م يم٤من سمالٓ سم٠من سمٞمٜمٝمام وجيٛمع  ذم ينمع يرا

ه أن ىمٌؾ اإلىم٤مُم٦م  لشمٕمتد طمتك ُم٘م٤مُمف ذم ي٘مقم ومال ىم٤مُمقا  رأوه إذا صمؿ اًمٜم٤مس هم٤مًم٥م يرا

 ش.صٗمقومٝمؿ

 اًمٜم٤مس أن: ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ضمري٩م اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد رواه ُم٤م ًمف ويِمٝمد: ىمٚم٧م

 ُم٘م٤مُمف ط اًمٜمٌل ي٠ميت ومال اًمّمالة إمم ي٘مقُمقن أيمؼم اهلل: اعم١مذن ي٘مقل ؾم٤مقم٦م يم٤مٟمقا 

 اًمّمالة أىمٞمٛم٧م: سمٚمٗمظ ىمري٤ٌم أيت هريرة أيب طمدي٨م وأُم٤م. اًمّمٗمقف شمٕمتدل طمتك

 ومّمػ: شٟمٕمٞمؿ أيب ُمًتخرج» ذم ٗمٔمفوًم. ط اًمٜمٌل ومخرج صٗمقومٝمؿ اًمٜم٤مس ومًقى

 ومٕمدًمٜم٤م وم٘مٛمٜم٤م اًمّمالة أىمٞمٛم٧م: ُمًٚمؿ قمٜمد وًمٗمٔمف. قمٚمٞمٜم٤م ظمرج صمؿ صٗمقومٝمؿ اًمٜم٤مس
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 رواي٦م ذم وقمٜمف. احلدي٨م... ُم٘م٤مُمف وم٘م٤مم وم٠متك ط اًمٜمٌل إًمٞمٜم٤م خيرج أن ىمٌؾ اًمّمٗمقف

 أن ىمٌؾ ُم٘م٤مُمٝمؿ اًمٜم٤مس ومٞم٠مظمذ ط اهلل ًمرؾمقل شم٘م٤مم يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن: داود أيب

 اجلقاز ًمٌٞم٤من وىمع رسمام ذًمؽ سم٠من ىمت٤مدة أيب طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف ٞمجٛمعوم ط اًمٜمٌل جيلء

 ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ذم ذًمؽ قمـ اًمٜمٝمل ؾم٥ٌم يم٤من هريرة أيب طمدي٨م ذم صٜمٞمٕمٝمؿ وسم٠من

 ذًمؽ قمـ ومٜمٝم٤مهؿ ط اًمٜمٌل خيرج مل وًمق اًمّمالة شم٘م٤مم ؾم٤مقم٦م ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  وأهنؿ

 هذا يرد وٓ. رهاٟمتٔم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٞمِمؼ اخلروج قمـ ومٞمف يٌٓمئ ؿمٖمؾ ًمف ي٘مع أن ٓطمتامل

 يٙمقن أن ٓطمتامل اًم٘مقم سمٕمض طم٤مضم٦م ذم ـمقيال ُم٘م٤مُمف ذم ىم٤مم أنف أيت أنس طمدي٨م

 ش.اجلقاز ًمٌٞم٤من ومٕمٚمف أو ٟم٤مدرا وىمع ذًمؽ

 [ش1/447»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وعؾقف يؿم بؾ إلقفا يرسع فال الصالة إقامة شامع شؿع إذا

 والققار السؽقـة

 يمام واًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمف يٛمٌم سمؾ ٤مإًمٞمٝم ينع ومال اًمّمالة إىم٤مُم٦م ؾمٛمع وإذا»

[ وأنتؿ] ائتقه٤م[ ًمٙمـ] و شمًٕمقن[ وأنتؿ] شم٠متقه٤م ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: ط ىم٤مل

 أطمديمؿ وم٢من] وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومام[ واًمقىم٤مر] اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ متِمقن

 [ش.اًمّمالة إمم يٕمٛمد يم٤من ُم٤م صالة ذم

 صمؿ] ُمت٘م٤مرسم٦م سم٠مخٗم٤مظ ـمرق قمٜمف وًمف ٜمفقم اهلل ريض هريرة أبق رواه احلدي٨م وهذا

شمر وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م[ : ىم٤مل أن إمم أخٗم٤مفمف ؾم٤مق  .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ ُمتقا

 إشمٞم٤مهن٤م قمـ واًمٜمٝمل ووىم٤مر سمًٙمٞمٜم٦م اًمّمالة إشمٞم٤من إمم إيمٞمد اًمٜمدب احلدي٨م وذم

 ذم يمذا ٓ أم اإلطمرام شمٙمٌػمة ومقت ظم٤مف ؾمقاء وهمػمه٤م اجلٛمٕم٦م صالة ذم ؾمقاء ؾمٕمٞم٤م

 .ًمٚمٜمقويش ُمًٚمؿ ذح»

 رأى ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اعمًجد إمم اعمٌم ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ اظمتٚمػ وىمد»: اًمؽمُمذي ىم٤مل

ع  إمم هيرول يم٤من أنف سمٕمْمٝمؿ قمـ ذيمر طمتك إومم اًمتٙمٌػمة ومقت ظم٤مف إذا اإلها
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ع يمره ُمـ وُمٜمٝمؿ. اًمّمالة  أمحد ي٘مقل وسمف ووىم٤مر شم١مدة قمغم يٛمٌم أن واظمت٤مر اإلها

 ومقت ظم٤مف إن: إؾمح٤مق وىم٤مل. هريرة أيب ٨مطمدي قمغم اًمٕمٛمؾ: وىم٤مٓ وإؾمح٤مق

 ش.اعمٌم ذم ينع أن سم٠مس ومال إومم اًمتٙمٌػمة

ع يمراه٦م اًمّمقاب: ىمٚم٧م  وهق احلدي٨م ًمٕمٛمقم ٓ أو اًمتٙمٌػمة ومقت ظم٤مف اإلها

 واظمت٤مره صمقر وأيب وأمحد وأنس صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ اعمٜمذر اسمـ وطمٙم٤مه اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م

 ًمٌٕمض ىمقٓ ومٞمف وذيمرش اعمجٛمقع» ذم يمام امءاًمٕمٚم أيمثر قمـ اًمٕمٌدري وطمٙم٤مه اعمٜمذر اسمـ

 : اًمٜمقوي وم٘م٤مل اًمؽمُمذي ٟم٘مٚمف اًمذي إؾمح٤مق ىمقل ُمثؾ - إؾمح٤مق أبق وهق - اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 ش.اًمّمحٞمح٦م ًمٚمًٜم٦م ُمٜم٤مسمذ ضمدا وٕمٞمػ وهق»

 إمم اًمذاه٥م أن: اًمًٕمل قمـ واًمٜمٝمل سمًٙمٞمٜم٦م إشمٞم٤مهن٤م ذم واحلٙمٛم٦م: اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 أيمٛمؾ وقمغم سمآداهب٤م ُمت٠مدسم٤م يٙمقن أن ٌٖملومٞمٜم إًمٞمٝم٤م وُمتقصؾ حتّمٞمٚمٝم٤م ذم قم٤مُمد صالة

 يم٤من ُم٤م صالة ذم أطمديمؿ وم٢من»: وهمػمه ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ىمقًمف ُمٕمٜمك وهذا إطمقال

 ش.اًمّمالة إمم يٕمٛمد

 إذا ٕنف ؾمقاه٤م ُم٤م قمغم هب٤م ًمٚمتٜمٌٞمف اإلىم٤مُم٦م ذيمر إٟمامش اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: وىمقًمف

 وأيمد أومم اإلىم٤مُم٦م ٘مٌؾوم سمٕمْمٝم٤م ومقت ظمقومف ُمع اإلىم٤مُم٦م طم٤مل ذم ؾمٕمٞم٤م إشمٞم٤مهن٤م قمـ هنك

 يتٜم٤مول وهذاش. اًمّمالة إمم يٕمٛمد يم٤من ُم٤م صالة ذم أطمديمؿ وم٢من»: وم٘م٤مل اًمٕمٚم٦م سمٞم٤من ذًمؽ

 وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومام»: ىم٤مل آظمر شم٠ميمٞمدا ذًمؽ وأيمد اًمّمالة إمم اإلشمٞم٤من أوىم٤مت مجٞمع

 مل عمـ هق إٟمام اًمٜمٝمل أن ُمتقهؿ يتقهؿ ًمئال وشم٠ميمٞمد شمٜمٌٞمف ومٞمف ومحّمؾش. وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ

 يٗمٕمؾ ُم٤م وسملم وم٤مت ُم٤م اًمّمالة ُمـ وم٤مت وإن سم٤مًمٜمٝمل ومٍمح اًمّمالة سمٕمض ومقت ػخي

 .وم٤مشمف ومٞمام

 آظمره٤م؟ أو صالشمف أول هل هؾ: اًمّمالة ُمـ وم٤مت ومٞمام اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حمٚمف ذم ذًمؽ سمٞم٤من ؾمٞم٠ميت يمام إول واحلؼ

 ُمٜمف اعمراد ومٚمٞمس [9:  اجلٛمٕم٦م] ♂وَم٤مؾْمَٕمْقا إمَِم ذيِْمِر اهلل ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف وأُم٤م: ششمٜمٌٞمف»

 .واًمذه٤مب اعميض سمٛمٕمٜمك هق سمؾ احلدي٨م ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اًمًٕمل
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 وُمٜمف ومٞمف وقمٛمٚم٧م إًمٞمف ذه٧ٌم إذا: يمذا إمم أو يمذا ذم ؾمٕمٞم٧م ي٘م٤مل»: اًمٜمقوي ىم٤مل 

٤مِن إَِّٓ َُم٤م ؾَمَٕمك ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًَ َوإَِذا  ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمثؾ [39: اًمٜمجؿ] ♂َوَأْن ًَمٞمَْس ًمإِْلِٟم

َٕمك ▬: وىمقًمف [411: اًمٌ٘مرة] ♂ َقممَّ ؾَمَٕمك ذِم إَْرضِ شمَ  ًْ ـْ ضَم٤مَءَك َي ٤م َُم  ش.[8: قمٌس] ♂ َوَأُمَّ

 ش[.1/433»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 دصؾحة بؽالم والصالة اإلقامة بني الػصؾ وجيقز

 اًمّمٗمقف سمتًقي٦م يم٤مُٕمر - عمّمٚمح٦م سمٙمالم واًمّمالة اإلىم٤مُم٦م سملم اًمٗمّمؾ وجيقز»

 طم٤مضمتف ذم اًمرضمؾ ط اًمٜمٌل ومٞمٙمٚمؿ شم٘م٤مم اًمّمالة يم٤مٟم٧م» ٘مدوم حل٤مضم٦م أو - ؾمٞم٤ميت يمام

 رأج٧م ومرسمام: - اًمراوي ىم٤مل - يٙمٚمٛمف ىم٤مئام يزال ومام اًم٘مٌٚم٦م وسملم سمٞمٜمف ومٞم٘مقم ًمف شمٙمقن

 [ش.صغم صمؿش ]ًمف ط اًمٜمٌل ىمٞم٤مم ـمقل ُمـ ًمٞمٜمٕمس اًم٘مقم سمٕمض

 [.ـمرىمف ؾم٤مق صمؿ] ـمرق صمالصم٦م قمٜمف وًمف قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م ُمـ هق

 يم٤من إذا واإلطمرام اإلىم٤مُم٦م سملم اًمٗمّمؾ ضمقاز[ احلدي٨م أي] ٞمفووم»: احل٤مومظ ىم٤مل

 احلٜمٗمٞم٦م ُمـ أـمٚمؼ ُمـ قمغم ًمٚمرد سمف واؾمتدل، ُمٙمروه ومٝمق طم٤مضم٦م ًمٖمػم يم٤من إذا أُم٤م حل٤مضم٦م

 ش.اًمتٙمٌػم اإلُم٤مم قمغم وضم٥م اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل إذا اعم١مذن أن

 ضمقاز: وهمػمهؿ احلج٤مز أهؾ ُمـ اجلٛمٝمقر وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م»: شاعمجٛمقع» وذم

م ىمٌؾ اًمّمالة إىم٤مُم٦م سمٕمد ًمٙمالما  طمٜمٞمٗم٦م أبق ويمرهف حل٤مضم٦م إٓ شمريمف إومم ًمٙمـ اإلطمرا

 هذه ودًمٞمٚمٜم٤م ًمذًمؽ اإلىم٤مُم٦م شمٕم٤مد وٓ ىمٍم أو اًمٙمالم ـم٤مل ؾمقاء اًمٙمقومٞملم ُمـ وهمػمه

 ش.اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 اإلىم٤مُم٦م إقم٤مدة يقضم٥م دًمٞمؾ وٓ»: ىم٤مل صمؿش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ذه٥م هذا وإمم

 أو واًمّمالة اإلىم٤مُم٦م سملم شمٙمٚمؿ ُمـ أن ذم إئٛم٦م ُمـ أطمد سملم ظمالف وٓ، أصال

 ويمثػمه اًمٕمٛمؾ ىمٚمٞمؾ سملم ومرق ُمـ ويٙمٚمػ، ًمذًمؽ اإلىم٤مُم٦م شمٕم٤مد وٓ يتقو٠م وم٢مٟمف أطمدث

 ُمـ ذًمؽ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ طمد قمغم صمؿ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف صح٦م قمغم ي٠ميت أن ويمثػمه اًمٙمالم وىمٚمٞمؾ

 ش.أصال ذًمؽ إمم ًمف ؾمٌٞمؾ وٓ اًمٙمثػم
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 اًمِمٞمخ اقمؽمف وىمد احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م سمٕمض قمغم اًمرد إمم سمذًمؽ يِمػم وهق

  .قمًػم واًمٙمثػم اًم٘مٚمٞمؾ وٌط سم٠من اًمٙمِمٛمػمي

 ش[.1/438»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؽؾ إقامة تلخر أو تؼديؿ مجع الصالتني بني مجع مـ يؼقؿ

 صالة

 يمذًمؽ صالة ًمٙمؾ إىم٤مُم٦م شم٠مظمػم أو شم٘مديؿ مجع اًمّمالشملم سملم مجع ُمـ وي٘مٞمؿ -»

 ش.وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م وذم اخلٜمدق ةهمزو ذم اهلل رؾمقل ومٕمؾ

 اًمّمالة قمٚمٞمف أنف: احل٩م ذم اًمٓمقيؾ طمديثف ذم ضم٤مسمر قمـ: إول: أطم٤مدي٨م وومٞمف

 ومّمغم اعمزدًمٗم٦م أتك صمؿ سمٕمروم٦م وذًمؽ اًمٕمٍم ًمّمالة أىم٤مم صمؿ اًمٔمٝمر ًمّمالة أىم٤مم واًمًالم

 .وإىم٤مُمتلم واطمد سم٠مذان واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب هب٤م

 .إذان ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ وىمد

 اًمِمٕم٥م ومٜمزل قمرومف ُمـ ط اهلل رؾمقل دومع: ىم٤مل أنف زيد سمـ أؾم٤مُم٦م قمـ: يناًمث٤م

 ومج٤مءش أُم٤مُمؽ اًمّمالة»: وم٘م٤مل. اًمّمالة: ًمف وم٘مٚم٧م اًمقوقء يًٌغ ومل شمقو٠م صمؿ وم٤ٌمل

 ذم سمٕمػمه إٟم٤ًمن يمؾ أن٤مخ صمؿ، اعمٖمرب ومّمغم اًمّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿ وم٠مؾمٌغ ومتقو٠م اعمزدًمٗم٦م

 .سمٞمٜمٝمام يّمؾ ومل ومّمغم اًمّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿ، ُمٜمزًمف

 داود وأيب وُمًٚمؿش اعمقـم٠م» ذم وهذا ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل

 .قمٜمف قم٤ٌمس اسمـ ُمقمم يمري٥م ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمح٤موي

 سمجٛمع اًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ط اًمٜمٌل مجع: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ: اًمث٤مًم٨م

 .ُمٜمٝمام واطمدة يمؾ إصمر قمغم وٓ سمٞمٜمٝمام يًٌح ومل سم٢مىم٤مُم٦م ُمٜمٝم٤م واطمدة يمؾ

 وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمح٤موي واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل داود وأبق اًمٌخ٤مري أظمرضمف
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 .قمٜمف اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ اًمزهري قمـ ذئ٥م أيب اسمـ قمـ

 .مجٞمٕم٤م سم٤معمزدًمٗم٦م واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صغم: خمتٍما  سمف اًمزهري قمـ ُم٤مًمؽ ورواه

 .وُمًٚمؿ أمحد وقمٜمف

 اهلل رؾمقل مجع: سمٚمٗمظ أظمرى ـمرق ُمـ قمٛمر اسمـ قمـ احلدي٨م هذا ضم٤مء وىمد

 سم٢مىم٤مُم٦م ريمٕمتلم واًمٕمِم٤مء صمالصم٤م اعمٖمرب صغم، سمجٛمع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم ط

 .واطمدة

 واًمٓمٞم٤مًمز واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمح٤موي واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .سمف قمٜمف ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ـمرق ُمـ وأمحد

 أيب ـمريؼ ُمـ وامحد واًمٓمٞم٤مًمز واًمٓمح٤موي واًمؽمُمذي داود أبق أظمرضمف صمؿ

 ومّمغم وم٠مىم٤مم سمجٛمع قمٛمر اسمـ ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م: إؾمح٤مق

 ُم٤مًمؽ سمـ ظم٤مًمد وم٠ًمخف: ىم٤مل واطمدة سم٢مىم٤مُم٦م ريمٕمتلم اًمٕمِم٤مء صغم صمؿ صمالصم٤م اعمٖمرب

 .اعمٙم٤من هذا ذم هذا ُمثؾ ومٕمؾ ط اهلل رؾمقل إن: وم٘م٤مل

 ش.ُم٘مٌقل»: شاًمت٘مري٥م» ذم ىم٤مل احل٤مرث اسمـ هق هذا ُم٤مًمؽ سمـ اهلل وقمٌد

 واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صغم ط أنف اًمروايتلم ه٤مشملم ومٗمل قمٛمر اسمـ قمغم اظمتٚمػ وم٘مد

 واطمدة ًمٙمؾ واطمدة سم٢مىم٤مُم٦م صالمه٤م أنف اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل رواي٦م وذم واطمدة سم٢مىم٤مُم٦م

 قمٚمؿ زي٤مدة ُمٕمٝم٤م ٕن ُم٤مًمؽ واسمـ ضمٌػم اسمـ رواي٦م قمغم ُم٘مدُم٦م اًمراي٦م وهذه. ُمٜمٝمام

 اهلل قمٌد سمـ وضم٤مسمر زيد سمـ أؾم٤مُم٦م ًمرواي٦م ُمقاوم٘م٦م وم٢مهن٤م وأجْم٤م ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م وزي٤مدة

 وىمد. وآقمتامد سم٤مًم٘مٌقل أومم هلام اعمقاوم٘م٦م قمٛمر اسمـ رواي٦م ومتٙمقن إىم٤مُمتلم قمغم اعمتٗم٘متلم

 ؾم٤ممل رواي٦م ومرضمح طمزم اسمـ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مفش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي هذا إمم ذه٥م

 .ظمالومٝم٤م قمغم

 - شم٠مظمػم أو ديؿشم٘م مجع اجلٛمع ذم صالة ًمٙمؾ ي٘مٞمؿ أنف - احلٙمؿ هذا إمم ذه٥م وىمد

 اح٤مضمِمقن اسمـ ىم٤مل وسمف، أمحد قمـ ورواي٦م، اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق، طمزم اسمـ

 يذهٌقن يم٤مٟمقا  أهنؿ وذًمؽ، وص٤مطمٌٞمف طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ظمالوم٤م احلٜمٗمل واًمٓمح٤موي اح٤مًمٙمل
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 ذًمؽ ذم وحيتجقن، واطمدة وإىم٤مُم٦م سم٠مذان ذًمؽ جيٕمٚمقا  أن إمم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ذم

 اظمت٤مره ُم٤م وىمقى ذطمف ذم اًمٓمح٤موي يمٚمف سمذًمؽ سح قمٛمر اسمـ قمـ اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمرواي٦م

 ُمـ ضم٤مسمر قمـ رويٜم٤مه واًمذي»: ىم٤مل صمؿ سمٕمروم٦م واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اجلٛمع قمغم سم٤مًم٘مٞم٤مس

 ش.اًمٜمٔمر ُمـ ًمف ؿمٝمد ح٤م إًمٞمٜم٤م أطم٥م هذا

 يًتح٥م أنف: ُمذهٌٜم٤م ُمـ اًمّمحٞمح هق وهذا»: شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 طمدي٨م ويت٠مول وإىم٤مُمتلم سم٠مذان ومٞمّمٚمٞمٝمام إىم٤مُم٦م اطمدةو ًمٙمؾ وي٘مٞمؿ ُمٜمٝمام ًمألومم إذان

 إومم اًمرواي٦م وسملم سمٞمٜمف اجلٛمع هذا ُمـ سمد وٓ إىم٤مُم٦م هل٤م صالة يمؾ أنش واطمدة إىم٤مُم٦م»

 ش.ضم٤مسمر رواي٦م وسملم أجْم٤م وسمٞمٜمفش قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ: يٕمٜمل»

 سم٠مذان قمروم٦م ذم اجلٛمع ذم ضم٤مسمر سمحدي٨م أظمذوا قمٚمامءٟم٤م أن اًمٖمري٥م وُمـ: ىمٚم٧م

 اًمٗم٘مف قمج٤مئ٥م ُمـ وهذا وإىم٤مُمتلم سم٠مذان ُمزدًمٗم٦م ذم اجلٛمع ذم وشمريمقه ُمتلموإىم٤م واطمد

 احلًٜم٤مت أبق صمؿ اهلامم اسمـ اًمِمٞمخ وشمٌٕمف اًمٓمح٤موي اإلُم٤مم ظم٤مًمٗمٝمؿ أن ضمرم ومال

 .وم٠مص٤مسمقا ش اعمٛمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي

 ش[.1/474»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 واحدة إقامة ادرشوعة الػقائت مـ صالة لؽؾ يؼام

 رؾمقل ومٕمؾ يمام واطمدة إىم٤مُم٦م اعمنموقم٦م اًمٗمقائ٧م ُمـ صالة ًمٙمؾ ؿي٘مٞم ويمذًمؽ»

 ش.اخلٜمدق همزوة ذم ط اهلل

 : ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم

: شمٕم٤ممم اهلل ىمقل وذًمؽ يمٗمٞمٜم٤م طمتك اًمٚمٞمؾ ُمـ هقي ذه٥م طمتك اخلٜمدق يقم طمًٌٜم٤م

 .[41:  إطمزاب] ♂٤م قَمِزيًزا َويَمَٗمك اهلل اعْم١ُْمُِمٜملَِم اًْمِ٘مت٤َمَل َويَم٤مَن اهلل ىَمِقي   ▬

 ًمٚمٕمٍم أىم٤مم صمؿ.... اًمٔمٝمر ومّمغم وم٠مىم٤مم وم٠مُمره سمالٓ ط اهلل رؾمقل ومدقم٤م

... يمذًمؽ ومّماله٤م ًمٚمٕمِم٤مء أىم٤مم صمؿ يمذًمؽ ومّماله٤م ًمٚمٛمٖمرب أىم٤مم صمؿ يمذًمؽ ومّماله٤م

 .احلدي٨م
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 هٜم٤مك وذيمرٟم٤مش 8» اعم٠ًمخ٦م إذان ىمٌؾ ومٞمام خترجيف ؾمٌؼ وىمد اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق

 أيب طمدي٨م ٟمحقش 8» ُم٠ًمخ٦م إذان ذم ًمٗمٔمف وؾم٘مٜم٤م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدا

 ش.إىم٤مُم٦م سم٢مىم٤مُم٦م سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م يت٤مسمع»: رواي٦م ذم اًمٌٞمٝم٘مل ومٞمف وزاد هذا ؾمٕمٞمد

 ًمٙمؾ أىم٤مم واطمدة دومٕم٦م ومقائ٧م ىمْم٤مء أراد إذا: وم٘م٤مًمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م هذا إمم ذه٥م وىمد

 ش.اعمجٛمقع» ذم يمام قمٜمدهؿ ظمالف سمال واطمدة

 ش[.1/471»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 كز وقد ادسجد مـ وخرج الصالة مـ ادصيل اكنف إذا

 إلمتامفا يعقد أن وأراد بف إال الصالة تتؿ ال مما غرها أو ركعة

 اإلقامة يعقد أن فعؾقف

 ٓ مم٤م همػمه٤م أو ريمٕم٦م ٟمز وىمد اعمًجد ُمـ وظمرج اًمّمالة ُمـ اٟمٍمف وإذا»

 اهلل رؾمقل صغم» وم٘مد اإلىم٤مُم٦م ٕمٞمدي أن ومٕمٚمٞمف إلمت٤مُمٝم٤م يٕمقد أن وأراد سمف إٓ اًمّمالة شمتؿ

 ُمـ ٟمًٞم٧م: وم٘م٤مل رضمؾ وم٠مدريمف ريمٕم٦م اًمّمالة ُمـ سم٘مل وىمد واٟمٍمف ومًٚمؿ يقُم٤م ط

 ش.ريمٕم٦م سم٤مًمٜم٤مس ومّمغم اًمّمالة وم٠مىم٤مم سمالٓ وأُمر اعمًجد ومدظمؾ ومرضمع ريمٕم٦م اًمّمالة

: أمحد أظمرضمف - ُمّمٖمرا  وضمٞمؿ سمٛمٝمٛمٚم٦م - طمدي٩م ُمـ ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م ُمـ وهذا

 أظمؼمه ىمٞمس سمـ ؾمقيد أن طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد طمدصمٜمل: لىم٤م ًمٞم٨م صمٜم٤م: ىم٤مل طمج٤مج صمٜم٤م

 اًمٜم٤مس سمذًمؽ وم٠مظمؼمت: آظمره ذم وزاد إًمخ... يقُم٤م صغم ط اهلل رؾمقل أن قمٜمف

 .أراه أن إٓ ٓ: ىمٚم٧م اًمرضمؾ؟ أتٕمرف: وم٘م٤مًمقا 

 .اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م: وم٘م٤مًمقا  هذا هق: وم٘مٚم٧م يب ومٛمر

 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .ش[1/476»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 األذان مقضع غر يف تؽقن أن امةاإلق يف السـة

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: ىم٤مل صمؿ سمٕمٞمد همػم اؾمت٠مظمر صمؿ»: إذان ؾم٤مق أن سمٕمد احلدي٨م هذا ذم ىمقًمف: وم٤مئدة

 .اًمخ..ش .اًمّمالة أىمٛم٧م إذا شم٘مقل

 إذان ُمقوع همػم ُمقوع ذم اإلىم٤مُم٦م ذم اًمًٜم٦م أن قمغم واوح دًمٞمؾ هذا ذم: ىمٚم٧م

 ىم٤مل أذاٟمف ُمقوع ذم ي٘مٞمؿ أن ويًتح٥م»: 747/  1 شاعمٖمٜمل» ذم ىمداُم٦م اسمـ وم٘مقل

 شمًٌ٘مٜمل ٓ: سمالل طمدي٨م إٓ رء ومٞمف يٌٚمٖمٜمل ومل ُمٙم٤مٟمف ذم ي٘مٞمؿ أن إزم أطم٥م: أمحد

 اًمٜمٌل ٕن سم٤مًمت٠مُملم يًٌ٘مف أن ظم٤مف ح٤م صالشمف ُمقوع ذم ي٘مٞمؿ يم٤من ًمق: يٕمٜمل شسمآُملم

 ذم ومنمقم٧م ًمإلقمالم ذقم٧م اإلىم٤مُم٦م وٕن اإلىم٤مُم٦م ُمـ ومراهمف سمٕمد يٙمؼم يم٤من إٟمام ط

 يمٜم٤م: ىم٤مل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م هذا قمغم دل وىمد. اإلقمالم ذم أبٚمغ ًمٞمٙمقن ُمقوٕمف

 .شاًمّمالة إمم ظمرضمٜم٤م صمؿ شمقو٠من٤م اإلىم٤مُم٦م ؾمٛمٕمٜم٤م إذا

 ؾمامقمف اعمٛمٙمـ ُمـ ٕنف ُمٓمٚم٘م٤م ذيمره ح٤م ومٞمف دًٓم٦م ومال قمٛمر اسمـ طمدي٨م أُم٤م: وم٠مىمقل

 يمام إذان ُمقوع ذم اإلىم٤مُم٦م شمٙمقن أن يًتٚمزم ٓ وذًمؽ اعمًجد ُمـ ًم٘مرسمف ًمإلىم٤مُم٦م

 طمدي٨م سمخالف 147 شداود أيب صحٞمح» ذم ُمٌلم هق يمام طمًـ وإؾمٜم٤مده. فم٤مهر هق

 سمرىمؿ شداود أيب وٕمٞمػ» ذم أوردشمف وًمذًمؽ وسمالل قمثامن أيب سملم ُمٜم٘مٓمع وم٢مٟمف سمالل

 .اًمدقمقى قمغم أجْم٤م ومٞمف دًٓم٦م ومال صح ًمق أنف قمغم 167

 وإٟمام إذان شُمٙم٤مٟمف»: سم٘مقًمف يٕمٜمل ٓ ٕنف ٟمٔمر ومٗمٞمف أمحد اإلُم٤مم قمـ ٟم٘مٚمف ُم٤مو

/ 61 شُم٤ًمئٚمف» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل يٛمٌم وٓ هق طمٞم٨م ي٘مٞمؿ أنف يٕمٜمل اعم٘مٞمؿ

 .ًمخإ..ش .ُمٙم٤مٟمف ي٘مٞمؿ أن إزم أطم٥م: ىم٤مل اإلىم٤مُم٦م؟ ذم يٛمٌم اًمرضمؾ: ٕيب ىمٚم٧م»: 441

 1 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى زيد سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م شمِمٝمد أصم٤مر سمٕمض وضمدت وىمد

 اعمًجد ذم واإلىم٤مُم٦م اعمٜم٤مرة ذم إذان اًمًٜم٦م ُمـ: ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد قمـ 447/ 

 .صحٞمح وؾمٜمده. يٗمٕمٚمف اهلل قمٌد ويم٤من

: رضم٤مٓ اعمًجد إمم سمٕم٨م اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر أن 116/  1 اًمرزاق قمٌد وروى
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 يم٤مٟم٧م اإلىم٤مُم٦م أن ذم فم٤مهر وهق أجْم٤م صحٞمح وؾمٜمده إًمٞمٝم٤م وم٘مقُمقا  اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا

 .اعمًجد ذم

 ش[171»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 الصالة قامت قد: ادمذن ققل عـد لؾصالة ادلمقم ققام

: ىمقًمف: [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .شاًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: اعم١مذن ىم٤مل إذا ي٘مقم يم٤من أنف أنس قمـ اعمٜمذر اسمـ وروى... »

 طمدي٨م حيٛمؾ هذا وقمغم اعمًجد ذم اإلُم٤مم يم٤من إذا سمام ذًمؽ شم٘مٞمٞمد يٜمٌٖمل: ىمٚم٧م

 أن ىمٌؾ ُمّم٤مومٝمؿ اًمٜم٤مس ومٞم٠مظمذ ط اهلل ًمرؾمقل شم٘م٤مم يم٤مٟم٧م اًمّمالة إن: هريرة أيب

 .ُم٘م٤مُمف ط اًمٜمٌل ي٘مقم

  ش.داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه

 إذا»: ط ًم٘مقًمف ظمرج ىمد يروه طمتك ي٘مقُمقن ومال اعمًجد ذم يٙمـ مل إذا وأُم٤م 

 وهق عمًٚمؿ واًمٚمٗمظ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. شظمرضم٧م ىمد شمروين طمتك شم٘مقُمقا  ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م

 .164/  3 اًمِمقيم٤مين اٟمٔمر 114 - 111 شداود أبك صحٞمح» ذم خمرج

 ىمٞم٤مم سمٕمد قمٚمٞمف وم٢من ًمإلطمرام اإلُم٤مم سمتٙمٌػمة اعم٠ًمخ٦م هلذه قمالىم٦م ٓ أنف واقمٚمؿ

 ذًمؽ صم٧ٌم ط اًمٜمٌل يٗمٕمؾ يم٤من يمام ٗمقفاًمّم وشمًقي٦م اًمٗمرج سمًد ي٠مُمرهؿ أن اًمٜم٤مس

 اًمّمٗمقف أن اإلُم٤مم رأى إذا طمتك سمٕمْمٝم٤م اًمٙمت٤مب ذم وؾمٞم٠ميت قمٜمف يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم

 ىم٤مل إذا: ىم٤مل إسمراهٞمؿ قمـ»: 13 ص حمٛمد ًمإلُم٤مم شأصم٤مر» ذم ضم٤مء ومام يمؼم اؾمتقت

 ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل وم٢مذا ومٞمّمٗمقا  ي٘مقُمقا  أن ًمٚم٘مقم يٜمٌٖمل وم٢مٟمف اًمٗمالح قمغم طمل: اعم١مذن

 .شطمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق ٟم٠مظمذ وسمف: حمٛمد ىم٤مل. اإلُم٤مم يمؼم ةاًمّمال

 ذم وم٢من إقمجٛمٞم٦م اًمٌالد ذم وسمخ٤مص٦م احلٜمٗمٞم٦م ُم٘مٚمدة ُمـ يمثػم هذا وقمغم: ىمٚم٧م

 اىمتّم٤مر ُمٜمف وىمري٥م آٟمٗم٤م ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمام اعمحٛمدي٦م ًمٚمًٜم٦م إو٤مقم٦م ذًمؽ
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 شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى وهذه!! وم٘مط شاؾمتقوا اؾمتقوا»: ىمقهلؿ قمغم إئٛم٦م سمٕمض

 .اعم١مُمٜملم

 ش[111»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 اإلقامة قبؾ جفًرا ط الـبل عذ الصالة بدعقة

 اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أهي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىم٤مل اًمّمالة ي٘مٞمؿ أن أراد إذا سمالل يم٤من»

 .ُمقوقع. شاهلل يرمحؽ، وسمريم٤مشمف

 ذم رأجٜم٤مه٤م اًمتل اًمٗم٤مؿمٞم٦م اًمٌدقم٦م ًمتٚمؽ إصؾ يم٠منف احلدي٨م وهذا: ]قال اإلمام[

 اهلل صغم اًمٜمٌل قمغم واًمًالم اًمّمالة وهل، اًمِمامل سمالد ُمـ وهمػمه٤م وإدًم٥م ٥مطمٚم

 هب٤م اجلٝمر وهل إظمرى يم٤مًمٌدقم٦م وهل. اإلىم٤مُم٦م ىمٌٞمؾ ضمٝمرا  وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف شمٕم٤ممم

 دشمًدي»ُمـ  إومم اًمرؾم٤مًم٦م ذم وذيمرٟم٤مه - اعمح٘م٘مقن اًمٕمٚمامء سمٞمٜمف يمام إذان قم٘م٥م

 اًمٜمٌل قمغم يدظمؾ يم٤من سمالٓ أن - حًمقص - احلدي٨م ُمـ اًمٔم٤مهر أن قمغم. شاإلص٤مسم٦م

 خيرج طمتك ي٘مٞمؿ أن يريد سم٠منف ًمٞمخؼمه طمجرشمف ذم وهق وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل صغم

 إن: ششمٜمٌٞمف. »هب٤م ومٞمخؼم اإلىم٤مُم٦م يًٛمع ٓ ًمٕمٚمف أو، سمالل ومٞم٘مٞمؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 أصؾ ونيٜمٙمر أهنؿ أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدرن ومال، اًمٌدقم٦م هذه ُمثؾ أنٙمروا إذا اًمٕمٚمامء

 رؾمقل يْمٕمٝم٤م مل ُمٙم٤من ذم ووٕمٝم٤م يٜمٙمرون إٟمام سمؾ! ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م

 صح يمام، ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم اهلل ينمقمٝم٤م مل وهٞمئ٤مت سمّمٗم٤مت شم٘مؽمن أن أو، ومٞمف ط اهلل

 قمغم واًمًالم واًمّمالة، هلل احلٛمد: وم٘م٤مل قمٓمس رضمال أن قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ

 قمغم واًمًالم واًمّمالة، هلل احلٛمد: أىمقل وأن٤م: قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل. ط اهلل رؾمقل

 رب هلل احلٛمد: ىمؾ! ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜم٤م هٙمذا ُم٤م وًمٙمـ، ط اهلل رؾمقل

 ووع قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ أنٙمر يمٞمػ وم٤مٟمٔمر. طم٤مل يمؾ قمغم: ىم٤مل أو اًمٕم٤معملم

 قمغم يّمكم سم٠منف شمٍمحيف ُمع، ذًمؽ يّمٜمع مل ط أنف سمحج٦م احلٛمد سمج٤مٟم٥م اًمّمالة

! مجٚم٦م ط قمٚمٞمف اًمّمالة أنٙمر أنف أطمد ظم٤مـمر قمغم يرد أن قمًك ح٤م دومٕم٤م ط اًمٜمٌل

، وأُمث٤مهل٤م اًمٌدقم٦م هذه يٜمٙمرون اًمًٜم٦م أنّم٤مر ن يرو طمٞمٜمام اجلٝمٚم٦م اًمٌٕمض يتقهؿ يمام
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776 

 اهلل هداهؿ، وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل صغم قمٚمٞمف اًمّمالة يٜمٙمرون سم٠مهنؿ ومػمُمقهنؿ

 . اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع إمم شمٕم٤ممم

 ش.497/ 4» اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



 

 

 املؤذُ اًأحك
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 أجرا عؾقف يطؾب ال أذاكف يف حمتسًبا يؽقن أن ادمذن عذ جيب

 .أضمرا  قمٚمٞمف يٓمٚم٥م ٓ أذاٟمف ذم حمت٤ًٌم يٙمقن أن اعم١مذن قمغم وجي٥م

ـَ  ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل ي ٌُُدوا اهلل خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدِّ  .[1: اًمٌٞمٜم٦م] ♂ َوَُم٤م ُأُِمُروا إَِّٓ ًمِٞمَْٕم

 اختذ أن ط اهلل رؾمقل إزم قمٝمد ُم٤م رآظم ُمـ إن»: اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن وىم٤مل

 ش.أضمرا  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُم١مذٟم٤م

/ 3» طمزم واسمـش 477/ 1» ُم٤مضمف واسمـش 711 - 719/ 1» اًمؽمُمذي أظمرضمف

: اًمؽمُمذي وىم٤مل. قمٜمف احلًـ قمـ احلٛمراين اعمٚمؽ قمٌد سمـ أؿمٕم٨م ـمريؼ ُمـش 171

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م»

 سمـ مح٤مد وم٘م٤مل قمٚمٞمف قسمعشم ًمٙمٜمف ُمدًمس احلًـ أن إٓ صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 قمـ اهلل قمٌد سمـ ُمٓمرف قمـ ُمٓمرف قمـ اًمٕمالء أيب قمـ اجلريري ؾمٕمٞمد أظمؼمٟم٤م: ؾمٚمٛم٦م

 أن٧م»: ىم٤مل ىمقُمل إُم٤مم اضمٕمٚمٜمل اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن

 ش.أضمرا  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُم١مذٟم٤م واختذ سم٠موٕمٗمٝمؿ واىمتد إُم٤مُمٝمؿ

 واحل٤ميمؿش 471/ 14 واًمٓمح٤موي ش119» واًمٜم٤ًمئلش 8/ 1» داود أبق أظمرضمف

 وواوم٘مفش ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح»: احل٤ميمؿ وىم٤مل. قمٜمف ـمرق ُمـش 417 و 199/ 1»

 .ىم٤مٓ يمام وهق اًمذهٌل

 قمغم اعم١مذن ي٠مظمذ أن يمرهقا  اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد هذا قمغم اًمٕمٛمؾ»: اًمؽمُمذي ىم٤مل صمؿ

 ش.أذاٟمف ذم حيت٥ًم أن ًمٚمٛم١مذن واؾمتحٌقا  أضمرا  إذان

ش 176 - 171/ 3» طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق جيقز ٓ ذًمؽ أن إمم ذه٥م وسمٕمْمٝمؿ

 طم٤مُمد أبق اًمِمٞمخ ىمٓمع وسمف ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م وضمف وهقش وهمػمه طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق»: ىم٤مل

/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم يمام وهمػمهؿ واًمٌٖمقي اعمح٤مُمكم وصححف وهمػممه٤م واًم٘مٗم٤مل

 هذا إمم ُم٤مل وىمدش. اعمٜمذر واسمـ وأمحد طمٜمٞمٗم٦م وأبق إوزاقمل ىم٤مل وسمف»: ىم٤ملش 147

 ش.11 - 79/ 4» ومراضمٕمفش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم يم٤ميناًمِمق
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 اًمْمٌٕمل ؾمٚمٞمامن سمـ ضمٕمٗمر قمـ اًمرزاق قمٌد رواه ُم٤م ه١مٓء إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وي١ميد

 ىم٤مل صمؿ اهلل ذم ٕبٖمْمؽ إين: ًمرضمؾ ي٘مقل قمٛمر اسمـ رأج٧م: ىم٤مل اًمٌٙم٤مء حيٞمك قمـ

 .أضمرا  قمٚمٞمف وي٠مظمذ أذاٟمف ذم يتٖمٜمك إٟمف: ٕصح٤مسمف

 وذم» اًمٌٙم٤مء حيٞمك قمـ طم٤ٌمن اسمـ أظمرج دوىم: اًمِمقيم٤مين وىم٤مل طمزم اسمـ ذيمره

 ذم ٕطمٌؽ إين: قمٛمر ٓسمـ ىم٤مل رضمال ؾمٛمٕم٧م: ىم٤ملش شمّمحٞمػ وهق اًمٌٙم٤مزم: إصؾ

 اهلل ذم أطمٌؽ اهلل ؾمٌح٤من: وم٘م٤مل اهلل ذم ٕبٖمْمؽ إين: قمٛمر اسمـ ًمف وم٘م٤مل اهلل

 .أضمرا  أذاٟمؽ قمغم شم٠ًمل إٟمؽ ٟمٕمؿ: ىم٤مل اهلل ذم وشمٌٖمْمٜمل

 .اًمٌٙم٤مء حيٞمك قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ريؼـم ُمـ ٟمحقه اًمٓمح٤موي أظمرج وىمد: ىمٚم٧م

 اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ خم٤مًمػ هذا ذم قمٛمر ٓسمـ يٕمرف وٓ»: طمزم اسمـ ىم٤مل صمؿ

 ش.قمٜمٝمؿ

 اًمٌٙم٤مء حيٞمك قمغم ُمداره ٕن ٟمٔمر قمٛمر اسمـ قمـ إثر هذا صمٌقت ذم ًمٙمـ: ىمٚم٧م

واًمدار  يم٤مًمٜم٤ًمئل إئٛم٦م ُمـ واطمد ُم٤م همػم وٕمٗمف وىمدش اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ وهق

 ذيمرهش. سمف آطمتج٤مج جيقز ٓ اًمث٘م٤مت قمـ اعمٕمْمالت يروي»: طم٤ٌمن اسمـ ٤ملوىم لىمٓمٜم

 .قمٛمر اسمـ قمـ إثر هذا ًمف ؾم٤مق صمؿش اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل

 ذم ٓش اًمْمٕمٗم٤مء» يمت٤مسمف ذم هذا أثره أظمرج إٟمام طم٤ٌمن اسمـ أن اًمٔم٤مهر صمؿ

 .أقمٚمؿ واهلل اًمِمقيم٤مين صٜمٞمع يقهؿ يمامش صحٞمحف»

 ش[.1/176»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 فؾقؼبؾف كػس إذاف وال مسللة غر مـ ءر ادمذنَ  اءج إذا

 هق وم٢مٟمام يرده وٓ ومٚمٞم٘مٌٚمف ٟمٗمس إذاف وٓ ُم٠ًمخ٦م همػم ُمـ رء ضم٤مءه إن وأُم٤م

 .إًمٞمف اهلل ؾم٤مىمف رزق

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف
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 ُمـ»: ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اجلٝمٜمل قمدي سمـ ظم٤مًمد قمـ: إول

 هق وم٢مٟمام يرده وٓ ومٚمٞم٘مٌٚمف ٟمٗمس إذاف وٓ ُم٠ًمخ٦م همػم ُمـ أظمٞمف قمـ ُمٕمروف سمٚمٖمف

 ش.إًمٞمف وضمؾ قمز اهلل ؾم٤مىمف رزق

: أجقب أيب سمـ ؾمٕمٞمد صمٜم٤م: يزيد سمـ اهلل قمٌد صمٜم٤م: ش341 - 341/ 1» أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف ؾمٕمٞمد سمـ سمن سمـ اهلل قمٌد سمـ سمٙمػم قمـ إؾمقد أبق صمٜمل

 ش.16/ 4» اعمٜمذري ىم٤مل يمام صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .اًمًت٦م رضم٤مل ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

ش اعمجٛمع» ذم يمامش. أظمٞمف ُمـ»: ىم٤مٓ أهنام إٓش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين يٕمغم قأب ورواه

 : وىم٤مل واحل٤ميمؿش صحٞمحف» ذم طم٤ٌمن واسمـش 111/ 3»

 ش.اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»

 وم٢مٟمام ومٚمٞم٘مٌٚمف ي٠ًمخف أن همػم ُمـ رء ًمف قمرض ُمـ»: ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ: اًمث٤مين

 ش.إًمٞمف اهلل ؾم٤مىمف رزق هق

 ـمريؼ ُمـ ٟمحقهش 341» واًمٓمٞم٤مًمزش 791 و 343/ 4» أجْم٤م أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف اعمٚمؽ قمٌد قمـ ىمت٤مدة أن٤م: مه٤مم

 وىمد أن قمٜمدي يٕملم مل وم٢مٟمف هذا اعمٚمؽ قمٌد همػم أجْم٤م اًمًت٦م رضم٤مل رضم٤مًمف وهذا

 ش.اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف أمحد رواه»: ىم٤مل طمٞم٨م اًمّمحٞمح رضم٤مل ُمـ اهلٞمثٛمل ضمٕمٚمف

 وىم٤مل. أقمٚمؿ واهلل. ٞمامنؾمٚم أيب سمـ اعمٚمؽ قمٌد أو قمٛمػم سمـ اعمٚمؽ قمٌد ومٚمٕمٚمف

 ش.اًمّمحٞمح ذم هبؿ حمت٩م ورواشمف»: اعمٜمذري

 وم٢مٟمام وم٤مىمٌٚمٞمف ُم٠ًمخ٦م سمٖمػم قمٓم٤مء أقمٓم٤مك ُمـ قم٤مئِم٦م ي٤م»: ُمرومققًم٤م قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مًم٨م

 ش.ًمؽ اهلل قمروف رزق هق

 قمـ قمٛمرو قمـ اهل٤مد سمـ يزيد قمـش ؾمٕمد اسمـ وهق» ًمٞم٨م ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف

 وم٘م٤مًم٧م ويمًقة سمٜمٗم٘م٦م قم٤مئِم٦م إمم سمٕم٨م رقم٤مُم سمـ اهلل قمٌد أن طمٜمٓم٥م سمـ اعمٓمٚم٥م
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: وم٘م٤مًم٧م ومردوه قمكم ردوه: ىم٤مًم٧م ظمرج ومٚمام ؿمٞمئ٤م أطمد ُمـ أىمٌؾ ٓ سمٜمل ي٤م إين: ًمٚمرؾمقل

 .ومذيمرشمف... : ىم٤مل ط اهلل رؾمقل زم ىم٤مًمف ؿمٞمئ٤م ذيمرت إين

 اسمـ اعمٓمٚم٥م سمـ اهلل قمٌد سمـ اعمٓمٚم٥م وهق هذا اعمٓمٚم٥م همػم اًمًت٦م رضم٤مل ورضم٤مًمف

 ذم يمام واإلرؾم٤مل اًمتدًمٞمس يمثػم صدوق هقو إقمغم ضمده إمم ٟم٥ًم طمٜمٓم٥م

 ُمدًمس اهلل قمٌد سمـ اعمٓمٚم٥م أن إٓ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف»: اهلٞمثٛمل وىم٤ملش. اًمت٘مري٥م»

 ش.قم٤مئِم٦م ُمـ ؾمامقمف ذم واظمتٚمػ

 صمؿش صم٘م٤مت أمحد ورواة واًمٌٞمٝم٘مل أمحد رواه»: اعمٜمذري وىم٤مل ديٜم٤مر اسمـ هق وقمٛمرو

. يًؿ مل إًمٞمٝم٤م وم٤مًمرؾمقل ٓوإ ُمتّمؾ وم٤مإلؾمٜم٤مد قم٤مئِم٦م ُمـ ؾمٛمع اعمٓمٚم٥م يم٤من وم٢من»: ىم٤مل

 ش.أقمٚمؿ واهلل

: ىم٤مل اًمًٚمٓم٤من إقمٓم٤مء قمـ ط اهلل رؾمقل ؾمئؾ: ىم٤مل اًمدرداء أيب قمـ: اًمراسمع

 ش.ومتقًمف ومخذه إذاف وٓ ُم٠ًمخ٦م همػم ُمـ ُمٜمف اهلل أت٤مك ُم٤م»

 ؾمٕمد سمـ ىمٞمس قمـ اًم٘مردود طم٤ًمن سمـ هِم٤مم صمٜم٤م: ُمٕم٤موي٦م أبق صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 شمرطمؾ مل ُم٤م هب٤م سم٠مس ٓ: اهلل رمحف احلًـ وىم٤مل :ىم٤مل: وزاد سمف قمٜمف طمدصمف رضمؾ قمـ

 .يًؿ مل اًمذي اًمرضمؾ همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل ورضم٤مًمف. هل٤م شمنمف أو إًمٞمٝم٤م

 ُمـ اًمرزق هذا ُمـ رء ًمف قمرض ُمـ»: ُمرومققم٤م قمٛمرو سمـ قم٤مئذ قمـ: اخل٤مُمس

 هق ُمـ إمم ومٚمٞمقضمٝمف همٜمٞم٤م قمٜمف يم٤من وم٢من رزىمف ذم سمف ومٚمٞمقؾمع إذاف وٓ ُم٠ًمخ٦م همػم

 ش.ُمٜمف إًمٞمف أطمقج

 سمـ قم٤مئذ ىم٤مل: ىم٤مل إطمقل قم٤مُمر قمـ إؿمٝم٥م أيب قمـ ـمرق ُمـ أمحد أظمرضمف

 .ومذيمره... قمٛمرو

 اًمقاطمد قمٌد سمـ قم٤مُمر هق هذا وقم٤مُمر. ُمٜم٘مٓمع أنف إٓ اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف

 ىمقل أن شمٕمٚمؿ وُمٜمف -ش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام قمٛمرو سمـ قم٤مئذ يدرك ومل إطمقل

 : شاعمجٛمع» ذم ؿمٞمخف وىم٤مل. - ٞمدضم همػمش ىمقي ضمٞمد أمحد إؾمٜم٤مد»: اعمٜمذري

ش رء اًمرزق هذا ُمـ قمٚمٞمف قمرض ُمـ»: وىم٤ملش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين أمحد رواه»
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 ش.اًمّمحٞمح رضم٤مل أمحد ورضم٤ملش رء» أمحد وأؾم٘مط

 ًمٗمٔم٦م وم٢من وأجْم٤م. آٟم٘مٓم٤مع قمٚم٦م قمغم يٜمٌف مل ٕنف واوح ىمّمقر وومٞمف: ىمٚم٧م

 .اًمرواي٤مت مجٞمع ذم أمحد قمٜمد صم٤مسمت٦مش رء»

 اإلذاف؟ ُم٤م: أيب ؾم٠مخ٧م: سم٘مقًمف أمحد اإلُم٤مم سمـ اهلل قمٌد احلدي٨م وقم٘م٥م هذا

 .ومالن ؾمٞمّمٚمٜمل ومالن إزم ؾمٞمٌٕم٨م: ٟمٗمًؽ ذم شم٘مقل: ىم٤مل

 ؿم٤مء إن اًمزيم٤مة ذم وؾمٞم٠ميت اًمراسمع احلدي٨م سمٛمٕمٜمك اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ: اًم٤ًمدس

 واًمٓمح٤موي واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل داود وأب٤م وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري: وراضمع. شمٕم٤ممم اهلل

 .وأمحد

 طملم اًمًالم قمٚمٞمف دقم٤مين صمؿ: ىم٤مل إذان طمدي٨م ذم حمذورة أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم

 سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمٕمزيز قمٌد وومٞمف ومْم٦م ُمـ رء ومٞمٝم٤م سة وم٠مقمٓم٤مين اًمت٠مذيـ ىمْمٞم٧م

 هبذا وم٤مٓطمتج٤مجش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام احل٤مل ُمٕمروف همػم وهق حمذورة أيب

 ُمـ قمٚمٛم٧م ح٤م: أوٓ سمجٞمد ًمٞمس ٘م٤مُمٓمٚم إضمرة أظمذ ضمقاز قمغم اًم٤ٌمب هذا ذم احلدي٨م

 يمام ضم٤مئز وهذا ـمٚم٥م سمدون اإلقمٓم٤مء ومٞمف سمؾ إضمرة ـمٚم٥م ذم ًمٞمس ٕنف: وصم٤مٟمٞم٤م وٕمٗمف

 .اًمِمقيم٤مين وراضمع. ىمٌٚمف اًمتل إطم٤مدي٨م أوم٤مدشمف

 ش[.1/178»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وأكدى صقًتا أحسـ هق مـ يمذن أن يـبغل

 .وأندى صقشم٤م أطمًـ هق ُمـ ي١مذن أن ويٜمٌٖمل

 : نطمديث٤م ومٞمف

 رؾمقل أتٞم٧م أصٌح٧م ومٚمام: ىم٤مل إذان طمدي٨م ذم زيد سمـ اهلل قمٌد قمـ: إول

 وم٠مخؼ سمالل ُمع وم٘مؿ اهلل ؿم٤مء إن طمؼ ًمرؤي٤م إهن٤م»: وم٘م٤مل رأج٧م سمام وم٠مظمؼمشمف ط اهلل

 ذم شم٘مدم يمام ضمٞمد وؾمٜمده. احلدي٨مش ُمٜمؽ صقشم٤م أندى وم٢مٟمف سمف ومٚمٞم١مذن رأج٧م ُم٤م قمٚمٞمف

 .إومم اعم٠ًمخ٦م
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 وم٠مذٟمقا  رضمال قمنميـ ُمـ ٟمحقا  أُمر ط اهلل رؾمقل أن :حمذورة أيب قمـ: اًمث٤مين

 ذم ؾمٌؼ وىمد صحٞمح وهق احلدي٨م... إذان ومٕمٚمٛمف حمذورة أيب صقت وم٠مقمجٌف

 .اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م

م سمٚمقغ» ذم يمامش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه  وأظمرضمفش اًمتٚمخٞمص» وش اعمرا

 شم٠مذيـ ءه١مٓ ذم ؾمٛمٕم٧م ىمد»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل: سمٚمٗمظ أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًمئل

 .ُم٘مٌقل وؾمٜمده احلدي٨م... إًمٞمٜم٤م وم٠مرؾمؾ شاًمّمقت طمًـ إٟم٤ًمن

 ذم يمام اًمًٙمـ اسمـ وصححف هٜم٤مك وؾمٌؼ سمٜمحقه وهمػمه أمحد أظمرضمف وىمد

 ش.اًمتٚمخٞمص»

 ش[.1/114»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾؿمذن ُيستحب ما

 : أُمقر ًمٚمٛم١مذن ويًتح٥م

 : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف واًمدًمٞمؾ: ـمٝم٤مرة قمغم ي١مذن أن -1

 ش.ـمٝم٤مرة قمغم: ىم٤مل أو ـمٝمر قمغم إٓ اهلل أذيمر أن ٧ميمره إين»

 ش.اًمتٚمخٞمص» ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وصححف. اًمٓمٝم٤مرة ذم ؾمٌؼ وىمد

 طمدي٨م ُمـش إذان» ذم اًمِمٞمخ وأبقش إومراد» ذم لواًمدارىمٓمٜم اًمٌٞمٝم٘مل وروى

 وٓ ـم٤مهر وهق إٓ اًمرضمؾ ي١مذن ٓ أن وؾمٜم٦م طمؼ: ىم٤مل أبٞمف قمـ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد

 .ىم٤مئؿ وهق إٓ ني١مذ

 صم٧ٌم اجل٤ٌمر قمٌد ٕن اٟم٘مٓم٤مقم٤م ومٞمف أن إٓ طمًـ وإؾمٜم٤مده»: شاًمتٚمخٞمص» ذم ىم٤مل

 اشمٗم٤مق اًمٜمقوي وٟم٘مؾ أيب صالة أقم٘مؾ ٓ همالُم٤م يمٜم٧م: ىم٤مل أنفش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم قمٜمف

 ش.أبٞمف ُمـ يًٛمع مل أنف قمغم احلدي٨م أئٛم٦م

 .يّمح ٓ ومْمٕمٞمػش ُمتقوئ إٓ ي١مذن ٓ»: طمدي٨م وأُم٤م
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 هريرة أيب قمـ اًمزهري قمـ اًمّمدذم حيٞمك سمـ ُمٕم٤موي٦م ـمريؼ ـُم اًمؽمُمذي أظمرضمف

 .سمف ُمرومققم٤م

 ىم٤مل يمام هريرة أيب ُمـ يًٛمع مل واًمزهري. احل٤مومظ ىم٤مل يمام وٕمػ هذا وُمٕم٤موي٦م

 .اًمؽمُمذي

 يٜم٤مدي ٓ: هريرة أبق ىم٤مل: ىم٤مل سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ يقٟمس ـمريؼ ُمـ أظمرضمف صمؿ

 : وىم٤مل. ُمتقوئ إٓ سم٤مًمّمالة

 ش.لإو احلدي٨م ُمـ أصح هذا»

 .اًمٓمري٘ملم ذم آٟم٘مٓم٤مع ًمقضمقد ُمقىمقوم٤م وٓ ُمرومققم٤م يّمح ٓ ومٝمق: ىمٚم٧م

 سمٕمض ومٙمرهف ووقء همػم قمغم إذان ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ واظمتٚمػ: اًمؽمُمذي ىم٤مل صمؿ

 وسمف اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذًمؽ ذم ورظمص وإؾمح٤مق اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل وسمف اًمٕمٚمؿ أهؾ

 .وأمحد اعم٤ٌمرك واسمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف: ىم٤مئام ي٘مػ وأن -4

 صمٜم٤م: ىم٤مل أطمقال صمالصم٦م اًمّمالة أطمٞمٚم٧م: ىم٤مل ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ: إول

 أو - اعمًٚمٛملم صالة شمٙمقن أن أقمجٌٜمل ًم٘مد»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن أصح٤مسمٜم٤م

 رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل إنّم٤مر ُمـ رضمؾ ومج٤مء احلدي٨م ومذيمر...ش واطمدة - اعم١مُمٜملم: ىم٤مل

 وم٘م٤مم أظمييـ صمقسملم قمٚمٞمف يم٠من رضمال رأج٧م ُمؽاهتام ُمـ رأج٧م ح٤م رضمٕم٧م ح٤م إين اهلل

 وًمقٓ اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ي٘مقل أنف إٓ ُمثٚمٝم٤م ىم٤مم صمؿ، ىمٕمدة ىمٕمد صمؿ، وم٠مذن اعمًجد قمغم

 اهلل أراك ًم٘مد»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل، ٟم٤مئؿ همػم ي٘مٔم٤من يمٜم٧م إين اًمٜم٤مس شم٘مقل أن

 ش.ومٚمٞم١مذن سمالٓ ومٛمر ظمػماً 

 .اؾمتحٞمٞم٧م ؾمٌ٘م٧م ح٤م وًمٙمٜمل يرأ اًمذي ُمثؾ رأج٧م ىمد إين أُم٤م: قمٛمر وم٘م٤مل: ىم٤مل

 .سمف ًمٞمغم أيب أبـ ؾمٛمٕم٧م: ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ داود أبق أظمرضمف

 .اًمًت٦م رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا
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 .ٟمحقه سمف ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ أنٞم٦ًم أيب سمـ زيد ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي أظمرضمف وىمد

 : شاًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمامش ُمّمٜمٗمف» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرضمف

 ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ إقمٛمش صمٜم٤م: ٞمعويم صمٜم٤م: وم٘م٤مل

 ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء إنّم٤مري زيد سمـ اهلل قمٌد أن ط حمٛمد أصح٤مب صمٜم٤م: ىم٤مل

 .طم٤مئط قمغم وم٘م٤مم: ىم٤مل أنف إٓ ٟمحقه احلدي٨م... اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل

 وهذا»: طمزم اسمـ وىم٤مل. خمتٍما  سمف ويمٞمع قمـ طمزم واسمـ اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 ش.اًمّمح٦م ٤مي٦مهم ذم إؾمٜم٤مد

 .ويمٞمع قمـ واًمٌٞمٝم٘مل ظمزيٛم٦م اسمـ رواه ويمذًمؽ

 سمف أراد إٟمام أصح٤مسمٜم٤م: ىمقًمف أن وهق ؿمٕم٦ٌم رواي٦م ذم أهبؿ ُم٤م شمٌلم اًمرواي٦م وهذه

 ذم يمام أجْم٤م اًمٕمٞمد دىمٞمؼ واسمـ طمزم اسمـ صححٝم٤م وهلذا ط اهلل رؾمقل أصح٤مب

 أو سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع احلدي٨م أقمؾ ُمـ ىمقل شمرد وهلش. اًمراي٦م ٟمّم٥م» وش اًمتٚمخٞمص»

 سمـ قمٛمرو قمـ اعمًٕمقدي رواه وم٘مد ًمٞمغم أيب اسمـ قمـ اًمرواي٤مت سمٕمض ًمٔم٤مهر اإلرؾم٤مل

 إومم اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ وىمد. ٟمحقه ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ُمرة

٤ًٌم وي٠ميت  .ىمري

 .سمف ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ إقمٛمش قمـ قمٞم٤مش سمـ سمٙمر أبق رواه ويمذًمؽ

 .طم٤مئط ضمذم قمغم ٟمزل :سمٚمٗمظ واًمدارىمٓمٜمل أمحد رواه

 ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ إقمٛمش قمـ داود سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي وأظمرضمف

 أو ُمٕم٤مذ ذيمر اًمًٜمد ُمـ وم٠مؾم٘مط. سمف زيد سمـ اهلل قمٌد أن ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ

 .اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد

 ٓ ًمٞمغم أيب واسمـ»: وىم٤مل قمٛمرو قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ ٟمحقه اًمدارىمٓمٜمل وأظمرج

 سمـ ظم٤مًمد سمـ قمٛمرو قمـ: واعمًٕمقدي إقمٛمش وىم٤مل زيد سمـ اهلل قمٌد ُمـ ؾمامقمف يث٧ٌم

 وؿمٕم٦ٌم اًمثقري رواه ُم٤م واًمّمقاب يث٧ٌم وٓ ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ ًمٞمغم أيب اسمـ قمـ ُمرة
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 ش.ُمرؾمال ًمٞمغم أيب اسمـ قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ وطمّملم ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ

 اإلؾمٜم٤مد صحٞمح٦م ُمتّمٚم٦م إقمٛمش قمـ ويمٞمع رواي٦م أن قمٚمٛم٧م وىمد ىم٤مل يمذا

 احلدي٨م هذا ؾمٛمع ىمد ًمٞمغم أيب اسمـ أن سمف ٟم٘مٓمع واًمذي قمٚمٞمٝم٤م ي٘مػ مل اًمدارىمٓمٜمل وًمٕمؾ

 ص٤مطم٥م إمم يًٜمده وأطمٞم٤مٟم٤م إًمٞمٝمؿ يًٜمده أطمٞم٤مٟم٤م ومٙم٤من يًٛمٝمؿ مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ

 ويم٤من يمٛمٕم٤مذ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رواهت٤م سمٕمض إمم وأطمٞم٤مٟم٤م زيد سمـ اهلل قمٌد وهق اًم٘مّم٦م

 هذا يي ومال إًمٞمٝمام ُمًٜمدا ؾمٛمٕمٝم٤م أنف سم٤مقمت٤ٌمر ُمٜمٝمام يًٛمٕمٝم٤م مل وإن ذًمؽ يٗمٕمؾ

 اًمِمٞمخ شمٕمٚمٞمؼ ومٚمػماضمع ذًمؽ ذم حت٘مٞمؼ زي٤مدة ؿم٤مء وُمـ خيٗمك ٓ يمام طمٞمٜمئذ اإلرؾم٤مل

 .طمزم ٓسمـش إطمٙم٤مم أصقل» يمت٤مب قمغم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد

 وهق إٓ اًمرضمؾ ي١مذن ٓ أن وؾمٜم٦م طمؼ: ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ قمـ: اًمث٤مين احلدي٨م

 .ىمري٤ٌم ُم٣م وىمد ىم٤مئؿ وهق إٓ ي١مذن وٓ ـم٤مهر

 وراضمعش. اًمًٜم٦م ُمـ إذان ذم اًم٘مٞم٤مم أن اًمٕمٚمؿ أهؾ أمجع»: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 ش.اًمٗمتح»

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف: قم٤مل ُمٙم٤من قمغم -3

 وذم. وم٠مذن اعمًجد قمغم وم٘م٤مم: ىم٤مل اعمٚمؽ أذان ذم زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م: إول

 ًمٙمنسم٤مش واجلذم. »ىمري٤ٌم ذيمره٤م ؾمٌؼ وىمد. طم٤مئط ضمذم أظمرى وذم طم٤مئط قمغم رواي٦م

 .طم٤مئط سم٘مٞم٦م أراد: إصؾ: واًمٗمتح

 اعمًجد طمقل سمٞم٧م أـمقل ُمـ سمٞمتل يم٤من: ىم٤مًم٧م اًمٜمج٤مر سمٜمل ُمـ اُمرأة قمـ: اًمث٤مين

 هآر وم٢مذا اًمٗمجر إمم يٜمٔمر اًمٌٞم٧م قمغم ومٞمجٚمس سمًحر ومٞم٠ميت اًمٗمجر قمٚمٞمف ي١مذن سمالل ويم٤من

 .احلدي٨م... أمحد إين مهللا: ىم٤مل صمؿ متٓمك

 قمروة قمـ اًمزسمػم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م اًمزسمػم سمـ

: اًمٜمقوي ىم٤مل وًمذًمؽ ُمدًمس إؾمح٤مق اسمـ أن إٓ صم٘م٤مت رضم٤مًمف إؾمٜم٤مد وهذا

 : شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىمقل وأُم٤مش. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده
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 ش.طمًـ وإؾمٜم٤مده»

 .أطمًـ ًمٙم٤منش اًمتٚمخٞمص» ذم ومٕمؾ يمام قمٚمٞمف ؾمٙم٧م وًمق طمًـ ومٖمػم

 سمـ حمٛمد أظمؼمٟم٤م: شاًمٓمٌ٘م٤مت» ذم دؾمٕم اسمـ وم٘م٤مل أظمرى ـمري٘م٤م ًمف وضمدت ًمٙمٜمل

 زرارة سمـ ؾمٕمد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد سمـ حيٞمك قمـ حمٛمد سمـ ُمٕم٤مذ صمٜمل: قمٛمر

 : شم٘مقل صم٤مسم٧م سمـ زيد أم اًمٜمقار ؾمٛمع ُمـ أظمؼمين: ىم٤مل

 أن إمم أذن ُم٤م أول ُمـ ومقىمف ي١مذن سمالل ومٙم٤من اعمًجد طمقل سمٞم٧م أـمقل سمٞمتل يم٤من

 رء ًمف رومع وىمد اعمًجد فمٝمر قمغم سمٕمد ي١مذن ومٙم٤من ُمًجده ط اهلل رؾمقل سمٜمك

 .فمٝمره ومقق

 .وٕمٞمػ: اًمقاىمدي هق قمٛمر سمـ وحمٛمد

 .اًمٌٞم٧م ومقق ي١مذن ُمٙمتقم أم اسمـ يم٤من: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ: اًمث٤مًم٨م

 .قمٜمف أبٞمف قمـ ٟم٤مومع سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمِمٞمخ أبق أظمرضمف

 .قمٚمٞمف وؾمٙمت٤م واًمٕمً٘مالين اًمزيٚمٕمل ذيمره

 ش.اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ هذا ٟم٤مومع سمـ وقمٌد

 ط اهلل ًمرؾمقل يم٤من: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م احلدي٨م عمٕم٤مين ِمٝمدوي

 سمٚمٞمؾ ي١مذن سمالٓ إن»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل إقمٛمك ُمٙمتقم أم واسمـ سمالل: ُم١مذٟم٤من

 ش.ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا 

 .عمًٚمؿ واًمٚمٗمظش قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. »هذا ويرىمك هذا يٜمزل أن إٓ سمٞمٜمٝمام يٙمـ ومل: ىم٤مل

 ش.6» اعم٠ًمخ٦م ذم خترجيف ؾمٌؼ وىمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ٤مأجْم وأظمرضم٤مه

 ذم واإلىم٤مُم٦م اعمٜم٤مرة ذم إذان اًمًٜم٦م ُمـ: ىم٤مل إؾمٚمٛمل سمرزة أي قمـ: اًمراسمع

 .اعمًجد

 .قمٜمف ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد قمـ اجلريري ؾمٕمٞمد قمـ إذان يمت٤مب ذم اًمِمٞمخ أبق أظمرضمف
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 .ُمثٚمفش ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ؾمٜمـ» ذم وهق

 قمٚم٦م ُمـ ؾمٚمؿ ؾمٕمٞمد إمم اًمًٜمد يم٤من وم٢من آٟمٗم٤م راناعمذيمق احل٤مومٔم٤من قمٚمٞمف وؾمٙم٧م

 .صحٞمح إؾمٜم٤مد ومٝمق

 ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م»: ىم٤مل قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـش ؾمٜمٜمف» ذم أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل رأج٧م صمؿ

 وهق قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد همػم يروه مل ُمٜمٙمر طمدي٨م وهذا»: وىم٤ملش سمف اجلريري قمـ

 ش.احلدي٨م ُمٜمٙمر وٕمٞمػ

 رأس ذم همٜمؿ راقمل ُمـ رسمٙمؿ يٕمج٥م»: ُمرومققم٤م راومع سمـ قم٘م٦ٌم قمـ: اخل٤مُمس

 .احلدي٨م...ش. سم٤مًمّمالة ي١مذن سمجٌؾ ؿمٔمٞم٦م

 وومٞمف. اجلٌؾ رأس ذم ُمرشمٗمٕم٦م ىمٓمٕم٦مش اًمِمٔمٞم٦م» وم٢من. اًمت٤مؾمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م ذم ُم٣م وىمد

 .اجلٌؾ قمغم يم٤من وًمق اعمرشمٗمع اعمٙم٤من قمغم إذان اؾمتح٤ٌمب إمم إؿم٤مرة

 : طمديث٤من وومٞمف: اًم٘مٌٚم٦م ويًت٘مٌؾش 7»

 اًمٜم٤مئؿ سملم أن٤م سمٞمٜم٤م: ىم٤مل سم٤مٕذان اعمٚمؽ زولٟم ذم زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م: إول

ن صمقسم٤من قمٚمٞمف ؿمخّم٤م رأج٧م إذ واًمٞم٘مٔم٤من  اهلل أيمؼم اهلل: وم٘م٤مل اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ أظميا

 .احلدي٨م... أيمؼم

 قمٌد قمـ ُمرة سمـ قمٛمر قمـ اعمًٕمقدي رواي٦م ُمـ وهق إومم اعم٠ًمخ٦م ذم ُم٣م وىمد

 هذه قمغم شمقسمع ىمد نفأ إٓ اظمتٚمط يم٤من واعمًٕمقدي ُمٕم٤مذ قمـ ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ

 .اجلٛمٚم٦م

 إقمٛمش قمـ ُمٕم٤موي٦م أبق صمٜم٤م: شاًمتٚمخٞمص» ذم ُم٤م قمغمش ُمًٜمده» ذم إؾمح٤مق ىم٤مل

 ي٤م: وم٘م٤مل زيد سمـ اهلل قمٌد ضم٤مء: ىم٤مل ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ

... اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ طم٤مئط ضمذم قمغم وم٘م٤مم اًمًامء ُمـ ٟمزل رضمال رأج٧م إين اهلل رؾمقل

 .احلدي٨م ومذيمر

 ُمثٜمك ُمثٜمك ي١مذن يم٤من سمالٓ أن: ط اهلل رؾمقل ُم١مذن اًم٘مرط ؾمٕمد قمـ: اًمث٤مين
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 .ومذيمره... ومٞم٘مقل اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ ُمْمٕمٗم٤م ويتِمٝمد

 .إذان ُمـ اًمث٤مين اًمٜمقع ذم ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ وؾمٜمده اًمٓمؼماين أظمرضمف

... اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ سم٤مٕذان يمؼم إذا يم٤من سمالٓ وإن: سمٚمٗمظ احل٤ميمؿ وأظمرضمف

 .احلدي٨م

 .واًمذهٌل هق قمٚمٞمف وؾمٙم٧م

 رء وٓ إٟمس وٓ ضمـ اعم١مذن صقت ُمدى يًٛمع ٓ وم٢مٟمف»: صقشمف ويرومع -1

 ش.ُمٕمف صغم ُمـ أضمر ًمف» وش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ًمف ؿمٝمد إٓ

 قمٌد سمـ اهلل قمٌد قمٜمف رواه. قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ وهذا

 حت٥م أراك إين: ًمف ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أب٤م أن: إنّم٤مري صٕمّمٕم٦م أيب سمـ اًمرمحـ

 سم٤مًمٜمداء صقشمؽ وم٤مرومع سم٤مًمّمالة وم٠مذٟم٧م سم٤مديتؽ أو همٜمٛمؽ ذم يمٜم٧م وم٢مذا واًم٤ٌمدي٦م اًمٖمٜمؿ

. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. ط اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمتف: ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل. احلدي٨م... يًٛمع ٓ وم٢مٟمف

 ش.اًمرهمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم ظمرضمتف وىمد

 طمًـ سمًٜمد هريرة وأيب صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿمقاهد وًمٚمحدي٨م

 واعم١مذن»: اًمؼماء طمدي٨م وًمٗمظ هٜم٤مك ظمرضمتٝم٤م وىمد صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد زبقم٤م سمـ واًمؼماء

 ش.ُمٕمف صغم ُمـ أضمر وًمف وي٤مسمس رـم٥م ُمـ ؾمٛمٕمف ُمـ وصدىمف صقشمف ُمدى ًمف يٖمٗمر

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف: أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف وجيٕمؾ -6

 وهد هد وم٤مه وأتتٌع ويدور ي١مذن سمالٓ رأج٧م: ىم٤مل ضمحٞمٗم٦م أيب قمـ: إول

 .ي٨ماحلد... أذٟمٞمف ذم وأصٌٕم٤مه

 .أبٞمف قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن قمـ ؾمٗمٞم٤من أن٤م: اًمرزاق قمٌد صمٜم٤م: ىم٤مل أمحد أظمرضمف

 .سمف اًمرزاق قمٌد صمٜم٤م: همٞمالن سمـ حمٛمقد قمـ واًمؽمُمذي أمحد قمـ احل٤ميمؿ وأظمرضمف

 اسمـ قمقن قمـ ُمٖمقل سمـ وُم٤مًمؽ اًمثقري قمـ قمت٦ٌم سمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ رواه صمؿ

 ُمٖمقل سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ظمراجإ قمغم اًمِمٞمخ٤من اشمٗمؼ ىمد»: وىم٤مل. سمٜمحقه ضمحٞمٗم٦م أيب
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 أهنام همػم إبٓمح ط ٟمزوًمف ذيمر ذم أبٞمف قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن قمـ زائدة سمـ وقمٛمر

 قمغم صحٞمح وهق إذان ذم وآؾمتدارة إذٟملم ذم إصٌع إدظم٤مل ومٞمف يذيمرا  مل

 .ىم٤مٓ يمام وهق اًمذهٌل وواوم٘مفش. ُمًٜمقٟمت٤من ؾمٜمت٤من ومه٤م ذـمٝمام

 شم٤مسمٕمف سمؾ ومٞمف وآؾمتدارة إصٌٕملم سمذيمر تٗمردي مل اًمرزاق قمٌد أن قمغم يدل وذًمؽ

 وهق اًمٜمٞم٤ًمسمقري ضمٕمٗمر سمـ ُمٜمّمقر سمـ احلًلم وهق ضمٕمٗمر سمـ احلًلم يمٚمف ذًمؽ قمغم

 صمؿ حتتٞم٦م ُمثٜم٤مة صمؿ سمٛمٝمٛمٚم٦م قمٞمٞمٜم٦م: واًمّمقاب إصؾ ذم يمذا قمت٦ٌم سمـ وإسمراهٞمؿ وم٘مٞمف صم٘م٦م

 ش.اًمت٘مري٥م» ذم يمام هيؿ صدوق وهق قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من أظمق وهق ٟمقن

ٟم٦م أبق أظمرضمف. ؾمٗمٞم٤من قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُم١مُمؾ -أجْم٤م- وشم٤مسمٕمف ش صحٞمحف» ذم قمقا

: ىم٤ملش اًمتٚمخٞمص» ذم يمام ظمزيٛم٦م اسمـ رواه ويمذاش اًمٗمتح» وش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام ٟمحقه

ش أذٟمٞمف ذم وأصٌٕم٤مه ويدور ي١مذن سمالٓ رأى»: وقمٜمدهش ُمًتخرضمف» ذم ٟمٕمٞمؿ أبق ورواه

 .اًمٌزار رواه ويمذا

 رواي٦م ذم ؾمٌؼ يمام ُمٖمقل سمـ ُم٤مًمؽ شم٤مسمٕمف سمؾ قمقن قمـ اًمثقري سمف يتٗمرد مل ويمذًمؽ

 .إصٌٕملم ووع ومٞمف ًمٞمس ًمٙمـ ُمًٚمؿ هذا طمديثف أظمرج وىمد. صم٧ٌم صم٘م٦م وهق احل٤ميمؿ

 واسمـ ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد واًمدارُمل ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد أرـم٠مة سمـ طمج٤مج أجْم٤م وشم٤مسمٕمف

 .وهمػمهؿ ؿمٞم٦ٌم أيب

 أبق أظمرضمف. فسم قمقن قمـ مجٞمٕم٤م وهِمٞمؿ ومح٤مد اًمٓمؼماين أظمرضمف إودي وإدريس

 ش.اًمتٚمخٞمص» وش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام إذان يمت٤مب ذم إصٌٝم٤مين اًمِمٞمخ

: ظمرضمف أن سمٕمد اًمؽمُمذي ىم٤مل وىمد صحٞمح اًمزي٤مدشملم هب٤مشملم وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م إٟمف»

 ضم٤مء يمذًمؽ اجلًد سم٤ًمئر ٓ وم٘مط سم٤مًمرأس آؾمتدارة: ومٞمف سم٤مٓؾمتدارة واعمراد

 .ىمري٤ٌم وي٠ميت همػممه٤موش اًمّمحٞمحلم» ذم ُمٗمنا 

 اًمٜمٌل ٟمٗم٘م٦م يم٤مٟم٧م يمٞمػ: ًمٌالل ىمٚم٧م: ىم٤مل: اهلقزين اهلل قمٌد قمـ: اًمث٤مين احلدي٨م

 .وم٠مذٟم٧م أذين ذم أصٌٕمل ومجٕمٚم٧م: سمالل ىم٤مل وومٞمف احلدي٨م ومذيمر... ط
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: وىم٤ملش. إول احلدي٨م ؿمقاهد أصح ُمـ إٟمف»: وىم٤ملش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره

 طمدصمف اهلقزين اهلل قمٌد أن اًمدُمِم٘مل ؾمالم أيب ـمريؼ ُمـ طم٤ٌمن واسمـ داود أبق رواه»

 ش.سمف

 ُمقوع ذم ىم٤مل سمؾ سمتامُمف احلدي٨م يًؼ مل ًمٙمـ داود أيب ؾمٜمـ» ذم احلدي٨م: ىمٚم٧م

 ومٞمف ومٚمٞمس وًمذا اظمتّم٤مره إمم إؿم٤مرة. احلدي٨م وىمص: آظمره وذم. احلدي٨م ومذيمر: ُمٜمف

 ش.إًمخ... ومجٕمٚم٧م»: سمالل ىمقل

: ٟم٤مومع سمـ اًمرسمٞمع شمقسم٦م أبق ٜم٤مصم: هٙمذا وؾمٜمده قمٜمده اعمختٍم مجٚم٦م ُمـ أنف وم٤مًمٔم٤مهر

 .سمف اهلقزين اهلل قمٌد صمٜمل: ؾمالم أب٤م ؾمٛمع أنف زيد قمـ - ؾمالم اسمـ يٕمٜمل - ُمٕم٤موي٦م صمٜم٤م

 وهق اهلقزين اهلل قمٌد ؾمقى ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .خميم صم٘م٦م وهق حلل اسمـ

 ذم أصٌٕمٞمف جيٕمؾ أن سمالٓ أُمر ط اهلل رؾمقل أن: اًم٘مرظ ؾمٕمد قمـ: اًمث٤مًم٨م

 .شًمّمقشمؽ أرومع إٟمف»: ىم٤مل أذٟمٞمف

 سمـ ؾمٕمد سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـش اًمّمٖمػم» ذم واًمٓمؼماين ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .ضمده قمـ أبٞمف قمـ أيب صمٜمل: ؾمٕمد سمـ قمامر

 .اًمًٜمد ُمـ ؾمٕمد سم٢مؾم٘م٤مط احل٤ميمؿ وأظمرضمف

 ذم اًمًٜمد هبذا آظمر طمدي٨م ًمف ؾمٌؼ وىمد وضمٝم٤مًم٦م وٕمػ ومٞمف وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا

 .إذان ُمـ اًمث٤مين اًمٜمقع

 أذٟمٞمؽ ذم أصٌٕمٞمؽ وم٤مضمٕمؾ أذٟم٧م إذا»: سمٚمٗمظش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف وسمف

 ش.ًمّمقشمؽ أرومع وم٢مٟمف

 اًمٗمجر ىمٌؾ اًمٚمٞمؾ يم٤من ح٤م: ىم٤مل اعمٚمؽ رؤي٤م طمدي٨م ذم زيد سمـ اهلل قمٌد قمـ: اًمراسمع

ن صمقسم٤من قمٚمٞمف رضمال ومرأج٧م ٟمٕم٤مس همِمٞمٜمل  قمغم وم٘م٤مم واًمٞم٘مٔم٤من اًمٜم٤مئؿ سملم وأن٤م أظميا

 .سمٓمقًمف احلدي٨م... وٟم٤مدى أذٟمٞمف ذم ٌٕمٞمفأص ومجٕمؾ اعمًجد ؾمٓمح
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 أيب اسمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ زي٤مد أيب سمـ يزيد قمـ إذان يمت٤مب ذم اًمِمٞمخ أبق أظمرضمف

 ش.ومٞمف ُمتٙمٚمؿ زي٤مد أيب سمـ ويزيد»: وىم٤ملش اًمراي٦م ٟمّم٥م» وش اًمتٚمخٞمص» ذم يمام قمٜمف ًمٞمغم

 ش.اٟم٘مٓم٤مع ومٞمف»: ىم٤مل ُمـ ىمقل شم٘مدم زيد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمرمحـ وقمٌد

 أهؾ قمٜمد اًمٕمٛمؾ وقمٚمٞمف»: إول احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد اًمؽمُمذي ىم٤مل دوىم هذا

 سمٕمض وىم٤مل. إذان ذم أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف اعم١مذن يدظمؾ أن ًمٚمرضمؾ يًتحٌقن اًمٕمٚمؿ

 ش.إوزاقمل ىمقل وهق أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف يدظمؾ أجْم٤م اإلىم٤مُم٦م وذم: اًمٕمٚمؿ أهؾ

 أرومع يٙمقن دىم أنف: إطمدامه٤م: وم٤مئدشم٤من ذًمؽ ذم: اًمٕمٚمامء ىم٤مل»: شاًمٗمتح» وذم

 أنف صٛمؿ سمف يم٤من أو سمٕمد قمغم رآه ُمـ ًمٞمٕمرف ًمٚمٛم١مذن قمالُم٦م أنف: صم٤مٟمٞمٝمام ًمّمقشمف

 ش.ي١مذن

 اعمًٌح٦م أهن٤م اًمٜمقوي وضمزم ووٕمٝم٤م يًتح٥م اًمتل إصٌع شمٕمٞملم يرد مل: ششمٜمٌٞمف»

 .إنٛمٚم٦م قمـ ُم٤مز إصٌع وإـمالق

 قمغم لطم: ىمقًمف قمٜمد وؿمامٓ اًمّمالة قمغم طمل: ىمقًمف قمٜمد سمرأؾمف يٛمٞمٜم٤م ويٚمتٗم٧م -7

 .يًتدير وٓ اًمٗمالح

 ًمف ىم٦ٌم ذم سم٤مٕبٓمح وهق سمٛمٙم٦م ط اًمٜمٌل أتٞم٧م: ىم٤مل ضمحٞمٗم٦م أيب طمدي٨م وذم

 ط اًمٜمٌل ومخرج: ىم٤مل وٟم٤موح ٟم٤مئؾ ومٛمـ سمقوقئف سمالل ومخرج: وىم٤مل أدم ُمـ محراء

 ومجٕمٚم٧م: ىم٤مل سمالل وأذن ومتقو٠م: ىم٤مل ؾم٤مىمٞمف سمٞم٤مض إمم أنٔمر يم٠مين محراء طمٚم٦م قمٚمٞمف

... اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل: ي٘مقل وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م ي٘مقل وهد هد وم٤مه أتتٌع

 .احلدي٨م

 .أبٞمف قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن صمٜم٤م: ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: ويمٞمع ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .ٟمحقه أمحد أظمرضمف اًمًٜمد وهبذا

 ومٚمام: سمٚمٗمظ مجٞمٕم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ وويمٞمع اًمرسمٞمع سمـ ىمٞمس ـمريؼ ُمـ داود أبق وأظمرضمف

 .احلدي٨م... يًتدر ومل وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م قمٜم٘مف قىًم اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل سمٚمغ
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: سمٚمٗمظ خمتٍما  أجْم٤م ويمٞمع قمـ اًمٜم٤ًمئل ورواه: اًمٜمقوي ىم٤مل يمام صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 .وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م يٜمحرف هٙمذا أذاٟمف ذم ي٘مقل ومجٕمؾ وم٠مذن

 سمالٓ رأى أنف: سمٚمٗمظ سمف ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: يقؾمػ سمـ حمٛمد قمـ واًمدارُمل واًمٌخ٤مري

 .سم٤مٕذان دوه هد وم٤مه أتتٌع ومجٕمٚم٧م ي١مذن

 .ؾمٗمٞم٤من قمـ إزرق إؾمح٤مق قمـ أجْم٤م اًمٜم٤ًمئل رواه ويمذا

 يدور وٓ وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م احلٞمٕمٚم٦م ذم آًمتٗم٤مت يًتح٥م أنف ُمذهٌٜم٤م»: اًمٜمقوي ىم٤مل

ء اًم٘مٌٚم٦م يًتدسمر وٓ  واًمثقري اًمٜمخٕمل ىم٤مل وسمف، ُمٜم٤مرة قمغم أو إرض قمغم يم٤من ؾمقا

 وىم٤مل آًمتٗم٤مت يٙمره: ؾمػميـ اسمـ وىم٤مل، أمحد قمـ رواي٦م وهق، صمقر وأبق وإوزاقمل

 وأمحد وإؾمح٤مق طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل اًمٜم٤مس إؾمامع يريد أن إٓ يٚمتٗم٧م وٓ يدور ٓ: ُم٤مًمؽ

 .ومٞمدور ُمٜم٤مرة قمغم يٙمقن أن إٓ يدور وٓ يٚمتٗم٧م: رواي٦م ذم

 قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقف قمـ أرـم٠مة سمـ احلج٤مج سمحدي٨م يدور ىم٤مل عمـ واطمت٩م

 رواه. أذاٟمف ذم وم٤مؾمتدار وم٠مذن سمالل ومخرج سم٤مٕبٓمح ط اًمٜمٌل رأج٧م: ىم٤مل ضمحٞمٗم٦م أيب

 .واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف اسمـ

 احلج٤مج طمدي٨م وأُم٤م يًتدر مل أنف اًم٤ًمسمؼ اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م أصح٤مسمٜم٤م واطمت٩م

سمف  ٓ واًمْمٕمٞمػ وُمدًمس وٕمٞمػ احلج٤مج ٕن وٕمٞمػ أنف: أطمده٤م: أوضمف ُمـ ومجقا

 أنف: ٤ميناًمث واجلقاب و٤مسمٓم٤م قمدٓ يم٤من ًمق سمف حيت٩م ٓ قمـ: ىم٤مل إذا واعمدًمس سمف حيت٩م

 أن: اًمث٤مًم٨م رده ومقضم٥م أبٞمف قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن قمـ اًمث٘م٤مت ًمرواي٦م خم٤مًمػ

 ش.اًمرواي٤مت سملم مجٕم٤م آًمتٗم٤مت قمغم حتٛمؾ آؾمتدارة

 واًمث٤مين إول أُم٤م إًمٞمف اعمّمػم جي٥م اًمذي هق إظمػم اجلقاب هذا: وأىمقل

 .ىمري٤ٌم سمٞم٤مهن٤م ؾمٌؼ وىمد ـمرق ُمـ آؾمتدارة ًمثٌقت ومْمٕمٞمػ

 طمل: ي٘مقل أو ُمرة اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ُمرة إوًمٞملم احلٞمٕمٚمتلم ذم ًتديري هؾ: واظمتٚمػ 

 إظمرى؟ ويمذا ؿمامًمف قمـ اًمٗمالح قمغم طمل صمؿ يٛمٞمٜمف قمـ اًمّمالة قمغم

: ىم٤ملش. ُمٜمٝمام ٟمّمٞم٥م ضمٝم٦م ًمٙمؾ يٙمقن ٕنف اًمث٤مين ويرضمح»: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل
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 ش.اًمٗمتح» ذم يمامش احلدي٨م ًمٗمظ إمم أىمرب وإول»

 يٛمٞمٜمف قمـ يٜمحرف صمؿ: سمالل أذان ذم اًم٘مرظ ؾمٕمد طمدي٨م إول وي١ميد: ىمٚم٧م

 ُمرشملم اًمٗمالح قمغم طمل: ومٞم٘مقل ي٤ًمره قمـ يٜمحرف صمؿ ُمرشملم اًمّمالة قمغم طمل: ومٞم٘مقل

 .وٕمػ وومٞمف. احلدي٨م... أيمؼم اهلل: ومٞم٘مقل اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ صمؿ

 زاًم٧م إذا ي١مذن يم٤من: سمالل يٗمٕمؾ يم٤من يمام اًمقىم٧م أول أذاٟمف يٙمقن وأن -8

 .يراه طملم أىم٤مم ظمرج وم٢مذا: ىم٤مل ط اًمٜمٌل خيرج طمتك ٞمؿي٘م ٓ صمؿ خيرم ٓ اًمِمٛمس

 .قمـ زهػم ـمريؼ ُمـ ًمف واًمٚمٗمظ وأمحد ُمًٚمؿ أظمرضمف

 خمتٍما  ؾمامك قمـ أظمرى ـمرق ُمـ وهمػممه٤مش داود أيب ؾمٜمـ» وش اعمًٜمد» ذم وهق

 .اإلىم٤مُم٦م ذم ي٠ميت وًمٕمٚمف

 ش.اًمٜمٞمؾ» ذم يمذا أخٗم٤مفمف ُمـ ؿمٞمئ٤م يؽمك ٓ: أي خيرم ٓ: ىمقًمف

 وٓ يٜم٘مص ٓ أي: خيرم ٓ اعمٕمٜمك أن قمٜمدي إرضمح وًمٙمـ ٛمؾحمت اعمٕمٜمك وهذا

 ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر هذا قمغم واًمدًمٞمؾ، اًمِمٛمس زوال وىم٧م وهق اًمقىم٧م قمـ ي١مظمر

 وضمدت وىمد. ط اًمٜمٌل خيرج طمتك اإلىم٤مُم٦م ي١مظمر يم٤من سمالٓ إن: ي٘مقل وم٢مٟمف احلدي٨م

 سمـ امكؾم قمـ ىمٞمس صمٜم٤م: اًمٓمٞم٤مًمز رواه ُم٤م وهق اًمرواي٦م ُمـ هذا ي١ميد ُم٤م ذًمؽ سمٕمد

 ىمٚمٞمال اإلىم٤مُم٦م أظمر ورسمام اًمِمٛمس شمدطمض طملم ي١مذن سمالل يم٤من: ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ طمرب

 .اًمقىم٧م قمـ خيرم ٓ ومٙم٤من إذان وم٠مُم٤م ىمٚمٞمال قمجٚمٝم٤م ورسمام

 .أقمٚمؿ واهلل، رضمحٜم٤م ومٞمام ٟمص ومٝمذا

 وٓ شم٘مديؿ سمدون اًمٔمٝمر وىم٧م دظمقل قمٜمد إذان قمغم اعمح٤مومٔم٦م ومٞمف واحلدي٨م

  .شم٘مدم يمام اًمٗمجر إٓ اًمّمٚمقات ؾم٤مئر وهٙمذا شم٠مظمػم

 ش[.1/113»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 أمقر الـداء يسؿع مـ عذ

 : أُمقر اًمٜمداء يًٛمع ُمـ وقمغم

 : اعم١مذن ي٘مقل ُمثٚمام ي٘مقل أن: أوٓ

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف

 إذا»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن: قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ: إول

 ش.اعم١مذن ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا  اًمٜمداء ؾمٛمٕمتؿ

 اًمًٜمل اسمـ وقمٜمف واًمٜم٤ًمئل داود وأبق ُمًٚمؿ ويمذا اًمٌخ٤مري وقمٜمف ًمؽُم٤م أظمرضمف

 قمـ اًمزهري قمـ ُم٤مًمؽ قمـ يمٚمٝمؿ واخلٓمٞم٥م وأمحد واًمٓمح٤موي ُم٤مضمف واسمـ واًمؽمُمذي

 .قمٜمف اًمٚمٞمثل يزيد سمـ قمٓم٤مء

 .سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ويقٟمس ُم٤مًمؽ أظمؼمين: ىم٤مل وه٥م اسمـ قمـ اًمٓمح٤موي ورواي٦م

ٟم٦م أبق أظمرج ويمذا  ش.اًمٗمتح» ذم يمام قمقا

 يـ ويقٟمس ُم٤مًمؽ أن٤م: قمٛمر سمـ قمثامن ـمريؼ ـرواي٦م ُم ذم أمحد أظمرضمف ذًمؽويم

 .اًمزهري قمـ يزيد

 ذم ُم٤مًمٙم٤م يذيمرا  مل ًمٙمٜمٝمام أجْم٤م واًمٓمح٤موي اًمدارُمل أظمرضمف اًمٓمريؼ هذه وُمـ

 .وطمده يقٟمس قمـ اعم٤ٌمرك اسمـ قمـ اًمٓمٞم٤مًمز رواه ويمذا اًمًٜمد

 إؾمح٤مق سمـ ـاًمرمح قمٌد أو إؾمح٤مق سمـ قم٤ٌمد يزيد سمـ ويقٟمس ُم٤مًمٙم٤م ظم٤مًمػ وىمد

 .ٟمحقه ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ومرواه

 أصح ُم٤مًمؽ ورواي٦م: وىم٤مل ُمٕمٚم٘م٤م اًمؽمُمذي وذيمره واًمٓمح٤موي ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 ش.اًمٗمتح» ذم يمام داود وأبق طم٤مشمؿ وأبق ص٤مًمح سمـ أمحد ىم٤مل ويمذا

 يمام أو ُم٘م٤مًمتف ثؾُم وم٘مقًمقا  ي١مذن اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ُمرومققًم٤م ُمٕم٤موي٦م قمـ: اًمث٤مين

 ش.ىم٤مل
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 يمٜم٤م: ىم٤مل ضمده قمـ أبٞمف قمـ اًمٚمٞمثل قمٛمرو سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 .ومذيمره... ي٘مقل ط اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م: ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل اعم١مذن وم٠مذن ُمٕم٤موي٦م قمٜمد

 طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف وىم٤مص سمـ قمٚم٘مٛم٦م اسمـ وهق هذا قمٛمرو همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 .ُم٘مٌقل نفأش اًمت٘مري٥م» وذمش اخلالص٦م» ذم يمام ظمؼمه وصحح

 .ىمقًمف ُمـ ٓ ط ومٕمٚمف ُمـ ضمٕمٚمف ًمٙمـ أمحد أظمرضمف اًمٓمريؼ هذا وُمـ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم وي٠ميت آظمر ـمريؼ ُمـش اًمّمحٞمح» ذم هق ويمذًمؽ

 : رومٕمف اجلٝمٜمل أنس سمـ ُمٕم٤مذ قمـ: اًمث٤مًم٨م

 ش.ي٘مقل يمام وم٘مقًمقا  سم٤مًمّمالة يثقب اعمٜم٤مدي ؾمٛمٕمتؿ إذا»

 .أبٞمف قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ؾمٝمؾ قمـ زسم٤من قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ قمـ أمحد أظمرضمف

 .اًمِمقاهد ذم سمف سم٠مس ٓ ؾمٜمد وهذا

 ش.اعمجٛمع» ذم يمامش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين ورواه

 : ُمرومققم٤م اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ: اًمراسمع

 ُمًٚمؿ رواه وؾمٞم٠ميت احلدي٨م...ش ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»

 .وهمػمه

 .وي٠ميت وهمػمه داود أبق سمٜمحقه ورواه

 : طمٌٞم٦ٌم أم قمـ: اخل٤مُمس

 يمام ىم٤مل اعم١مذن ومًٛمع وًمٞمٚمتٝم٤م يقُمٝم٤م ذم قمٜمده٤م يم٤من إذا يم٤من ط اهلل رؾمقل أن

 .اعم١مذن ي٘مقل

 أؾم٤مُم٦م سمـ اعمٚمٞمح أيب ـمريؼ ُمـ ًمف واًمٚمٗمظ وأمحد واًمٓمح٤موي ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .سمف طمٌٞم٦ٌم أم قمٛمتل صمتٜمل: ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد أظمؼمين: ىم٤مل

 يٙم٤مد ٓ»: اًمذهٌل ىم٤مل قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل رضم٤مًمف ؾمٜمد وهذا
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 : شاًمت٘مري٥م» وذمش. اعمٚمٞمح أبق قمٜمف شمٗمرد يٕمرف

 ش.ُم٘مٌقل هق»

: وىمقًمف. صحٞمح همػمش صحٞمح إؾمٜم٤مده»: شاًمزوائد» ص٤مطم٥م ىمقل أن شمٕمٚمؿ وُمٜمف

 قمٜمده ومٝمقش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ًمف وأظمرج اًمٜم٤ًمئل ًمف روى قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد»

 ذم ُم٘مررة ذوـم٤م ًمٚمّمح٦م ٕن ًمٚمحدي٨م شمّمحٞمحف يؼمر ٓش صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٤مىمل صم٘م٦م

 يٕمرف أن سمد ومال اًمٕمداًم٦م ُمٜمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م قمـ إئٛم٦م سمٕمض يِمذ وىمد احلدي٨م ُمّمٓمٚمح

سمف ظمزيٛم٦م اسمـ سمٞمٜمام اجلٛمٝمقر قمٜمد طمديثف يّمح طمتك هب٤م اًمراوي  سم٠من ُمٜمف يٙمتٗمقن وأضا

 .اعمحدصملم ُمـ اعمح٘م٘ملم قمٜمد يٙمٗمل ٓ وهذا سمجرح يٕمرف ٓ

ه وىمد، قمٜمف يًٙم٧م أن يٜمٌٖمل ٓش اًمٗمتح» ذم ٤مومظاحل ؾمٙمقت ويمذًمؽ  إمم قمزا

 ًمف رواي٦م ذم أمحد ويمذا أجْم٤م اًمٓمح٤موي قمٜمد وهلش. يًٙم٧م طمتك»: سمزي٤مدة اًمٜم٤ًمئل

 وهؿ وهق سمٌمء اًمذهٌل يتٕم٘مٌف ومل اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: وىم٤مل احل٤ميمؿ ورواه

 ش.واًمٚمٞمٚم٦م ماًمٞمق قمٛمؾ» يمت٤مسمف ذم أنف واًمٔم٤مهرش ؾمٜمٜمف» ذم اًمٜم٤ًمئل يروه ومل. واوح

 : ي٘مقل ط ويم٤من»: اًمًٜمل واسمـش اعمًتدرك» ذم: اًم٤ًمدس

 ش.اجلٜم٦م دظمؾ ي٘مٞمٜم٤م اعم١مذن يٕمٜمل» هذا ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ ىم٤مل ُمـ»

 سمالل وم٘م٤مم ط اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ هق

 .ومذيمره... ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ؾمٙم٧م ومٚمام يٜم٤مدي

 سمٙمػم أن احل٤مرث اسمـ قمٛمرو قمـ وه٥م اسمـ ـمريؼ ُمـ ًمف واحل٤ميمؿ اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 وىم٤مل. سمف هريرة أب٤م ؾمٛمع أنف طمدصمف اًمزرىمل ظم٤مًمد سمـ قمكم أن طمدث إؿم٩م سمـ

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»: احل٤ميمؿ

 قمغم احل٤مومظ اىمتٍم وًمذًمؽ وم٘مط طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف هذا اًمٜمي وم٢من ىم٤مٓ يمام وًمٞمس

 ش.ُم٘مٌقل إٟمف»: شاًمت٘مري٥م» ذم ىمقًمف

 سمالل وم٘م٤مم اًمٞمٛمـ سمتٚمٕم٤مت ط اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م: وهق أتؿ ٔمفوًمٗم أمحد ورواه



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اعم١مذن 

 

 

769 

 : ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ؾمٙم٧م ومٚمام يٜم٤مدي

 ش.اجلٜم٦م دظمؾ - ي٘مٞمٜم٤م - هذا ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ ىم٤مل ُمـ»

 اًمرىم٤مر يزيد ومٞمف»: اهلٞمثٛمل ىم٤مل يٕمغم أبق أظمرضمف أنس طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 ش.رواي٦م ذم ُمٕملم واسمـ قمدي اسمـ ووصم٘مف وهمػمه ؿمٕم٦ٌم وٕمٗمف

٤ًٌم وي٠ميت وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد قمٜمف اهلل ريض قمٛمر طمدي٨م ُمـ آظمر وؿم٤مهد  .ىمري

 طمل» ُمٙم٤من سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ: أطمٞم٤مٟم٤م ي٘مقل أن يًتح٥م سمؾ وجيقز» -

 ش.اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف

 ىم٤مل إذا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ: إول

 إهل ٓ أن أؿمٝمد: ىم٤مل صمؿ أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: أطمديمؿ وم٘م٤مل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن

: وم٘م٤مل اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد: ىم٤مل صمؿ اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: وم٘م٤مل اهلل إٓ

 سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ: ىم٤مل اًمّمالة قمغم طمل: ىم٤مل صمؿ اهلل رؾمقل حمٛمد أن أؿمٝمد

 أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ىم٤مل صمؿ سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ: ىم٤مل اًمٗمالح قمغم طمل: ىم٤مل صمؿ

 دظمؾ ىمٚمٌف ُمـ اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل صمؿ أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ىم٤مل

 .شاجلٜم٦م

 همزي٦م سمـ قمامرة قمـ ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ واًمٓمح٤موي داود وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف

 باخلٓم٤م سمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ اسمـ طمٗمص قمـ إؾمح٤مق سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ ظمٌٞم٥م قمـ

  [.إصؾ ذم إطم٤مدي٨م سم٤مىمل شمراضمع.]قمٛمر ضمده قمـ أبٞمف قمـ

 ش[.1/113»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 قائّمً  األذان عذ العؿؾ جريان

 .صحٞمح. شوم٠مذن ىمؿ»: ًمٌالل ط ىمقًمف

 ورم، ىم٤مئام إذان ؾمٜمٞم٦م قمغم ـ ًمٖمػمه شمٌٕم٤م ـ احلدي٨م هبذا اعمّمٜمػ اؾمتدل: تـبقف
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 سم٤مرز ُمقوع إمم اذه٥م: ُمٕمٜم٤مه ٕنش 71صش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام ـ ٟمٔمر سمف آؾمتدٓل

 .ومٞمف ومٜم٤مد

 .أضمده ملش. 67صش »ىمٞم٤مُم٤م ي١مذٟمقن ط اهلل رؾمقل ُم١مذٟمق يم٤من» 

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمـ اعم١مًمػ ذًمؽ أظمذ وإٟمام، اًمٚمٗمظ هبذا يرو مل أنف واًمٔم٤مهر

 .متٓمك رآه شوم٢مذا»، اًمٗمجر إمم يٜمٔمر يم٤من سمالٓ أن: ش449» أيت يم٤محلدي٨م، اؾمتٜم٤ٌمـم٤م

، أقمٚمؿ واهلل، اٟمتٔم٤مر ـمقل سمٕمد اًم٘مٞم٤مم قمٜمد هق إٟمام ـ ئمٝمر ومٞمام ـ هٜم٤م اًمتٛمٓمك وم٢من

 .ؾمٚمػ قمـ ظمٚمٗم٤م ذًمؽ قمغم اًمٕمٛمؾ ضمري٤من اًم٤ٌمب هذا ذم ويٙمٗمك

 اعم١مذن ي١مذن أن، اًمًٜم٦م أن اًمٕمٚمؿ قمٜمف حيٗمظ ُمـ يمؾ أمجع»: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل وىمد

 ش.ىم٤مئام

 ش[447»وش 443» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 الؼبؾة ادمذن اشتؼبال

 مت٤مُم٤ًم؟ اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ يٙمقن ٓزم ي١مذن ح٤م اًمقاطمد: اخؾةمد

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش11: 11: 41/ 131/ واًمٜمقر اهلدى»

 لؾجـب األذان حؽؿ

 اجلٜم٤مسم٦م؟ طم٤مًم٦م قمغم وأن٤م أؤذن زم جيقز هؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: السمال

 .يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم شمٙمقن أن وإومْمؾ، جيقز. ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش 11: 19: 14/  171/  واًمٜمقر اهلدى»
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 لؾؿـػرد األذان مرشوعقة

 سمٕمض ذم أنف، صالشمف اعمزء طمدي٨م[ ذم فًمٕمٚم] أذيمر ٓ احل٘مٞم٘م٦م ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

ن اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا»: ىم٤مل، اًمٓمرق  .شيمؼم صمؿ، أىمؿ صمؿ، وَم٠َمذِّ

 .ُمّمحح٤مً ش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ُمقضمقد هذا، ٟمٕمؿ: الشقخ

 .صحٞمح وهق: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 .اعمٜمٗمرد وهمػم ًمٚمٛمٜمٗمرد ُمنموع إذان نأ ي١ميمد مم٤م وهذا: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش11: 18: 16/  179/  واًمٜمقر اهلدى» 

 لؾراتب ادمذن أخذ

 يمٜم٤م إطمٜم٤م هلل احلٛمد، إذان قمغم ًمألضمر سم٤مًمٜم٦ًٌم سمف شمٗمْمٚم٧م ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م: السائؾ

 ُم٤م وإذا، اًمِمٝمر ُمـ واًمٕمنميـ اًم٤ًمسمع يقم ٟم٠مظمذه، دٟم٤مٟمػم ومٚمقس رواشم٥م أضمر سمٜم٠مظمذ

 .وإي٤مك اهلل مح٤مٟم٤م اًمٜم٤مس أهمٚم٥م هٞمؽ يٕمٜمل، سمٜمداوم وٓ سمٜم١مذن ٓ أظمذٟم٤مه٤م

 .آُملم مهللا: الشقخ

 هذه؟ واحل٤مًم٦م اًمرواشم٥م هذه أظمذ طمٙمؿ ًمٜم٤م يٌلم اًمِمٞمخ ومٚمق: السائؾ

 أجْم٤ًم؟ اعمًجد سمٞمخدم إٟمف: قمٚمامً : الشقخ

 قمٓمٚم٦م؟ ٕهن٤م اعمًجد سمٞمخدم ُم٤م اًمثالصم٦م يقم سمس، اعمًجد سمٞمخدم: السائؾ

 هن٤مئٞم٤ًم؟ سمٞمّمكم ُم٤م: الشقخ

ه ُم٤م يٕمٜمل ٟمريد إطمٜم٤م ًمٙمـ، سمٕمْمٝمؿ ذم: السائؾ  .اهلل طمٗمٔمف ؿمٞمخٜم٤م يرا
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 اًمقزارة ذم ُمقفمػ أو ُم١مذن يمؾ ومٞمف يِمؽمك ًمٗمٔمل ظمٓم٠م هٜم٤مك: أوًٓ : الشقخ

 ىمد هق ممـ همػمه ُمع ظمٓم٠م ذم يِمؽمك ومٝمق وفمٞمٗمتف ذم خمٚمّم٤مً  يم٤من وًمق، إوىم٤مف وزارة

 .ٕمٌػماًمت ذم يِم٤مريمٝمؿ ًمٙمـ، اإلظمالص قمدم ذم يِم٤مريمٝمؿ ٓ

 اًمٜم٤مس فمقاهر أجْم٤مً  ًمُٞمّْمٚمِح ضم٤مء أنف ومقائده دائرة وؾمٕم٦م يمامًمف ُمـ واإلؾمالم 

 قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ ُمـ، ظمػم سمٙمؾ ضم٤مءهؿ، وىمٚمقهبؿ سمقاـمٜمٝمؿ وم٘مط وًمٞمس، وأخٗم٤مفمٝمؿ

 ي٘مقًمـ ٓ»، اًمٜم٤مس قمٜمد سمف شمٕمتذر سمٙمالم شمٙمٚمٛمـ ٓ شُمٜمف ُيْٕمَتذر وُم٤م إي٤مك» اًمًالم

ٌَُث٧م أطمديمؿ  .شًم٘م٧ًم وًمٙمـ، ٟمٗمز ظَم

 اًمرؾمقل ومٍمف: ظمٌٞمث٦م اخلٌٞم٨م ًمٗمٔم٦م ًمٙمـ، واطمد ُمٕمٜم٤ممه٤م وظمٌث٧م ٘م٧ًمًم 

 اعمٕمٜمك ٟمٗمس شم١مدي ًمٓمٞمٗم٦م سمٚمٗمٔم٦م ي٠متق أن ُمٜمٝمؿ وأراد اًمٚمٗمظ هبذا يتٚمٗمٔمقا  أن اعمًٚمٛملم

َـّ  ٓ» ٌُث٧م أطمديمؿ يُ٘مقًَم  .شًم٘م٧ًم وًمٙمـ، ٟمٗمز ظَم

 ٟمٞمتف ذم قمامَّ  شُمَٕمؼمِّ  اًمتل واًمٕم٤ٌمرة اًمٚمٗمٔم٦م خيت٤مر أن جي٥م اإلٟم٤ًمن أن ُمٜمف ي١مظمذ هذا 

 .يمثػماً  ي٘مع وهذا، يمذا ىمّمدت أن٤م واهلل ي٘مقل سمٙمالم يتٙمٚمؿ وٓ، مت٤مُم٤مً 

، اًمديٜمٞم٦م إُمقر ذم إُمر يٙمقن ومٙمٞمػ اًمٕم٤مدي٦م إُمقر ذم يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا 

 وٓ جيقز ٓ مم٤م ط اهلل سمرؾمقل أو سم٤مهلل شمتٕمٚمؼ سمٙمٚمٛم٦م يتٚمٗمظ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ

 .ًٜم٦مطم يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف أن وًمق، ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل

ن اًمٜم٤مس ٟم١مم ٟمحـ ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: ًمٜم٘مقل، شمقـمئ٦م هذه   وٟم٠مظمذ وُٟم١َمذِّ

 أيب سمـ قمثامن ٟمٌُٞمٜم٤م سمف أوص اًمذي اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م يّمدم هذا ٕن: أضمراً 

 اعمًٚمؿ ي٘مقل ومٙمٞمػ شأضمًرا  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُُم١َمِذٟم٤مً  واختذ»: ًمف ىم٤مل طملم، اًمٕم٤مص

 .أضمًرا  إُم٤مُمتل غموقم أذاين قمغم آظمذ أن٤م ٟمٗمًف قمـ

 يم٤مإلُم٤مُم٦م ذقمٞم٦م وفمٞمٗم٦م اًمدوًم٦م ذم اعمقفمػ ي٠مظمذه ُم٤م طمٙمؿ ُم٤م: ي٘م٤مل أن إصؾ 

 .هذا قمغم ًمٜمُِجٞم٥م ذًمؽ؟ وٟمحق، واخلٓم٤مسم٦م واًمت٠مذيـ

 أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ٕنف: ؾمح٧م وهق إصمؿ ومٝمق أضمراً  يمقٟمف قمغم أظمذه إذا: ومٜم٘مقل 

 سمذًمؽ يٌتٖمل أن جي٥م وإٟمام، ٤ماًمدٟمٞم طمٓم٤مم ُمـ قم٤مضمالً  أضمراً  هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمدةٍ  قمغم ي٠مظمذ
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َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م▬ وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام، اهلل وضمف ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ ي  ♂اًمدِّ

وا»: اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤ملش 1: اًمٌٞمٜم٦م»  واًمتٛمٙملم واعمجد واًمًٜم٤مء سم٤مًمرومٕم٦م إُم٦م هذه سَمنمِّ

 .شٟمّمٞم٥م ُمـ أظمرة ذم ًمف ومٚمٞمس، ًمٚمدٟمٞم٤م قمٛمالً  ُمٜمٝمؿ قمٛمؾ وُمـ، إرض ذم

 ظم٤مًمّم٦م ٟمٞمتٝمؿ شمٙمقن أن جي٥م، اًمنمقمٞم٦م اًمقفم٤مئػ ذم اعمقفمٗملم ه١مٓء ومٙمؾ 

ٌَؾ ُمـ راشم٤ٌمً  ضم٤مءهؿ إن هيٛمٝمؿ ٓ هذا سمٕمد، وضمؾ قمز اهلل ًمقضمف  مل هؿ إذا: اًمدوًم٦م ىِم

 .أضمراً  ي٠مظمذوه

 .اهلل رقم٤مك: السائؾ

 ُمـ ًمف شم٥َّمُيرَ  ُم٤م ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ، مجٞمٕم٤مً  احل٤مضيـ وُمع ُمٕمل ورقم٤مك: الشقخ

 .ومٕمالً  راشم٥م هق وإٟمام، أضمر أنف قمغم راشم٥م

 إنقريـ اًمٕمٛمريـ قمٝمد ذم وسمخ٤مص٦م إول اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ 

 أو يمٌػماً  ُمًٚمؿ ًمٙمؾ جيٕمال أن طم٤موٓ سم٠مهنام اًمٕمزيز قمٌد سمـ وقمٛمر اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 هب٤م ي٘مقم وفمٞمٗم٦م ُم٘م٤مسمؾ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ اًمدوًم٦م ُمـ وم٤مًمراشم٥م، اًمدوًم٦م ُمـ راشم٤ٌمً  صٖمػم

 وذًمؽ: اًمدوًم٦م ىمٌؾ ُمـ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤مٟم٤مً  راشم٤ٌمً .. .يٙمقن أن يٜمٌٖمل وإٟمام، اعمٙمٚمػ

 .سم٤مٔظمرة ًمٚمٕمٛمؾ ويٜمٍمومقا ، سم٤مًمدٟمٞم٤م آهتامم قمـ همٜمك ذم اعمًٚمٛمقن ًمٞمٕمٞمش

 ومٛمـش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام، سم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام» ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع هٜم٤م: وم٢مذاً  

 ُمـ أظمذه وُمـ، ؾمح٧م ومٝمق ي٠مظمذه ُم٤م وهق، آصمؿ ومٝمق أضمر أنف قمغم اًمراشم٥م هذا أظمذ

 ىمٚمٌف ذم أنف دام ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال يٗمقشمف قمام واًمتٕمقيض اًمراشم٥م سم٤مب

 .وضمؾ قمز هلل قم٤ٌمدشمف ذم خمٚمص

 ه١مٓء سمٕمض قمغم ختٗمك ِدىمَّتٝم٤م وُمـ شَمِدّق  أُمقر قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ هٜم٤م وًمٙمـ 

 ه١مٓء سمٕمض أرى أنٜمل -ُمثالً - ذًمؽ ُمـ، ًمديٜمٞم٦ما اًمقفم٤مئػ سمٕمض ذم اعمقفمٗملم

 ُُمـَج٤مز سم٠منف وم٠ُمضم٤مب، وم٠مؾم٠مل، إج٤مم سمٕمض ذم وفمٞمٗمتٝمؿ أداء قمغم يقافمٌقن ٓ اعمقفمٗملم

 ُم٤مز؟ ؿمق اًمديٜمٞم٦م اًمقفم٤مئػ همػم أجش؟ همػم اًمدوًم٦م اًمقفم٤مئػ ذم هذا ُُمـج٤مز: وم٠مىمقل

 .يمامن واًم٧ًٌم، ٓ: السائؾ



   أطمٙم٤مم اعم١مذن   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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 يمؾ سمٕم٤مدة شم٠مثر أنف اعمُـرّ : ُمر وأطمالمه٤م، لمؿمٞمئ أطمد قمٚمٞمف همٚم٥م ُُمـَج٤مز ومٝمذا: الشقخ

ئ٥م اًمذي وهذا سم٤مًمٌٜمؽ اًمذي هذا وم٤معمقفمٗملم، اعمقفمٗملم  سم٤مجلامرك اًمذي وهذا سم٤مًميا

 ومٝمق، أظمريـ قمٜمد اًمٕم٤مدة هذه قمٚمٞمف ومٖمٚم٧ٌم، إضم٤مزات إيش؟ هلؿ ه١مٓء، آظمره وإمم

 .اخل٤مـمر قمٗمق هٙمذا ي٘مقهل٤م

سمٜم٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن إمم -آٟمٗم٤مً - أذٟم٤م اًمتل سم٤مًٕمٗم٤مظ يتٕمٚمؼ ٕنف: ُُمرّ  هذا   َهذَّ

سمٜم٤م ، ُُمرّ  هذا، سمف ٟمتٚمٗمظ أن يٜمٌٖمل ُم٤م سمٌمء ٟمتٚمٗمظ أن قمـ وهن٤مٟم٤م، شم٠مديٌٜم٤م وأطمًـ وأدَّ

 اًم٘مٞم٤مم قمدم يًتًٞمغ أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك، اإلضم٤مزة هذه يًتًٞمغ واىمٕم٤مً  يٙمقن أن وإََُمرُّ 

 .سم٤مًمٓم٤مقم٦م

 ًمف إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس يّمكم اًمذي اًمديٜمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات ذم اإلضم٤مزة هذه شمٗمًػم هق هذا 

 وىمد ي١مذن واًمذي، إُم٤مُم٤مً  يّمكم وٓ ُم٤مز أن٤م ىمقًمف ُمٕمٜمك إيش ظمٚمٗمف يّمكم ُمـ أضمر

 اًمتل سم٤مإلضم٤مزة يتٛمتع أن ديٜمٞم٦م وفمٞمٗم٦م ًمٚمٛمقفمػ جيقز ٓ: اًمِم٤مهد..ومْم٤مئٚمف قمرومتؿ

 .هل٤م طم٤مضم٦م همػم ذم وهق هب٤م ويتٛمتع ًمف إوىم٤مف شمٕمٓمٞمٝم٤م

 رب اًمرضمؾ يٙمقن وىمد، إـمالىمف قمغم ْٗمَٝمؿيُ  ٓ طمتك اًم٤ًمسمؼ يمالُمل ُأىَمٞمِّد أن أريد 

 ذم ُم٤م، اإلضم٤مزة وىم٧م ذم إٓ سمٞمتف أهؾ أو سمٞمتف ًمقازم سمٌٕمض سم٤مًم٘مٞم٤مم يتٛمٙمـ وٓ قم٤مئٚم٦م

 أو قمٜمف سمديالً  يّمكم ؿمخص قمٜمف جيٞم٥م أن ُم٤مٟمع ذم ُم٤م رؾمٛمٞم٤مً  ُيـَجزْ  وًمقمل، سمذًمؽ ُم٤مٟمع

 أن إمم ح٤مضم٦مسم ًمٞمس احل٤مًم٦م هذه وذم، ذقمٞم٤مً  قمذراً  ًمف ٕن، آظمره إمم خيٓم٥م أو ي١مذن

 سمح٤مضم٦م ًمٞمس أنف يِمٕمر سمح٤مضم٦م ًمٞمس ومٝمق ي٘مقًمقن يمام روشمٞمٜمٞم٦م أو ٟمٔم٤مُمٞم٦م إضم٤مزة ي٠مظمذ

 .اعمقفمٗملم يمؾ هب٤م يتٛمتع اًمتل اإلضم٤مزة هبذه يتٛمتع هق ذًمؽ ُمع إًمٞمٝم٤م

 إذا- اعمقفمػ هذا، اعمقفمٗملم يم٤ًمئر ًمٞمس أنف اعمقفمػ هذا يِمٕمر أن ومٞمج٥م 

 اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه يٜمًك ومٙمٞمػ، ديٜمٞم٦ماًم اًمقفمٞمٗم٦م ُمـ وفمٞمٗم٦م ذم اهلل قمٜمد -اًمتٕمٌػم صح

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى هذه، ُم٤مز أن٤م وي٘مقل ويتج٤مهٚمٝم٤م اعمٜم٘م٦ٌم وهذه

 ش 11: 14: 17/ 191/  واًمٜمقر اهلدى»
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 مـف باب

 وٟمٗمًؽ ُم٤مل ُمـ اهلل آشم٤مك ُم٤م قمٛمر ي٤م»: ًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل: الشقخ

ًمف ومخذه، إًمٞمف ُُمنْموم٦م همػم  ش.إًمٞمؽ اهلل ٤مىمفؾم رزق وم٢مٟمف، ومَتَقَّ

 أضمر ًمؽ ومُٞمْٙمَت٥م، سمف شمّمدق صمؿ، اُمتٚمٙمف متقًمف ومخذه، قمٜمف همٜمٞم٤مً  يمٜم٧م إذا: يٕمٜمل 

 .إًمٞمف ُمنموم٦م همػم وٟمٗمًؽ ضم٤مءك وىمد، اًمّمدىم٦م

 ومٝمق، راشمٌف قمـ وهمٜمل ُمقفمػ إٟم٤ًمًٟم٤م أنَّ : ضمداً  ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمخ٦م هذه وم٤محل٘مٞم٘م٦م

 ًمًالما قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ، قمٛمر: وُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض اؾمتٕمػ يمام قمٜمف يًتٕمػ

ٝمف  صمؿ، ُمنموم٦م همػم ٟمٗمًؽ دام ُم٤م يتٛمٚمٙمف وم٘مد، ًممظمرة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف أومٞمد هق ُم٤م إمم َوضمَّ

ًمف  .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمّمدىم٦م أو اهل٦ٌم سمٓمري٘م٦م همػمك إمم طَمقِّ

َّٓ : وإظمالصف ٟمٗمًف اعمقفمػ هذا يراىم٥م أن يٜمٌٖمل ومم٤م  ؾم٤مئر ُمع يٜمّم٤مع أ

 شمٙمقن أن إظمرى اًمٌالد ُمـ يًتٌٕمد وُم٤م، ؾمقري٤م ذم ٟمِم٤مهده٤م يمٜم٤م فم٤مهرة ذم اعمقفمٗملم

 سمٕمض ذم هٜم٤مك يم٤مٟم٧م، أؿمٝمده٤م مل سمٕمد يمٜم٧م وإن، أجْم٤مً  ُمقضمقداً  اًمٔم٤مهرة هذه

 يًٛمقهنؿ اًمذيـ ُم٘مدُمتٝم٤م وذم، ُمٔم٤مهرة خترج ؾمقري٤م قمغم فمٝمرت اًمتل احلٙمقُم٤مت

  يًٛمقهنؿ؟ ُم٤مذا، يٕمٜمل اعمِم٤ميخ ُم٤مذا؟

 .اًمدراويش: مداخؾة

 .ٓ: الشقخ

 اًمديـ رضم٤مل: مداخؾة

 ُمـ يٓمٚمٌقن شمٔم٤مهروا؟ ح٤مذا، اًمديـ رضم٤مل ُم٘مدُمتٝمؿ وذم، اًمديـ رضم٤مل: الشقخ

ي٦م إقمالن هذا، رواشمٌٝمؿ شمرومع أن اًمدوًم٦م  سمقفم٤مئٗمٝمؿ يٌتٖمقن ٓ اجلامقم٦م هذه أن يم٤مًمرا

 هذه سمٛمثؾ يُمٚمِّػ ىمد ُمًٚمؿ يمؾ قمغم ًمذًمؽ: ُوضِمد سمام ًم٘مٜمٕمقا  وإٓ، وضمؾ قمز اهلل وضمف

َّٓ ، ىمٚمٌف يراىم٥م أن احل٤ًمؾم٦م اًمقفمٞمٗم٦م  أو راشم٤ٌمً  وًمٞمس، أضمراً  ُم٤مًٓ  ذومٞم٠مظم يتقرط وأ

 .ؾم٠مختف ُم٤م ضمقاب هذا أفمـ، شمٕمقيْم٤مً 

  ش11: 11: 46/ 194/  واًمٜمقر اهلدى»
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 داخؾ فقؼقؿ اإلقامة أما، لألذان بشخصف ادمذن بروز وجقب

 ادسجد

ن: يٕمٜمل: مداخؾة  ؾمامقم٦م، اًمًامقم٦م قمـ سمٕمٞمداً  يٙمقن ومٝمق اًمّمالة ُيِ٘مٞمؿ اعم١َُمذِّ

ام اعمٜمؼم ُمـ ىمري٥م اًمكم اعمًجد  مم٤م أومْمؾ، اعمٙم٤من ذم أىمؿ: ًمف وم٘مٚمٜم٤م، سمٕمٞمد ومٝمق، ىُمدَّ

 .اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذح ذم ًمؽ ؾمٛمٕم٧م يمام. شمت٘مدم

 ُمٙم٤من سملم، اعمٙم٤من طمٞم٨م ُمـ اًمتٗمريؼ جي٥م: أىمقًمف اًمذي، هذا أىمقل ٓ أن٤م: الشقخ

 .إذان وُمٙم٤من اإلىم٤مُم٦م

 نإذا ُمٙم٤من أُم٤م، سمٕمٞمداً  أو ىمري٤ٌمً  يم٤من ؾمقاء، اعمًجد ذم هق اإلىم٤مُم٦م ومٛمٙم٤من

 .اًمٞمقم اًمّمقت ُمٙمؼمات سمقضمقد وًمق، اعمًجد فمٝمر قمغم يٙمقن أن ومٞمج٥م

 ذم ىمْمٞمٜم٤مه اًمذي اعمِمقار ذم سمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م ُم٠ًمخ٦م هذه: واحل٘مٞم٘م٦م

رونيُ  ٓ، ٟم٤مقمؼ يمؾ أت٤ٌمع -إؾمػ ُمع- اًمٞمقم اًمٜم٤مس أن وذيمرٟم٤م، اإلُم٤مرات  ذم َٗمٙمِّ

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

، وؿمخّم٤مً  صقشم٤مً  وإٟمام، اًمّمقت عمجرد وم٘مط سًمٞم ُيْٕمَٚمـ أن يٜمٌٖمل اًمذي إذان

 ح٤مذا؟، قمٚمٞمف ىميض اًمؼموز هذا، إؾمالُمٞم٦م ؿمٕمػمة اعمًجد فمٝمر قمغم اًمِمخص سمروز

 ذم ٟمراهؿ اعم١مذٟملم ُمـ يمثػم وم٠مصٌح، اًمّمقت ُمٙمؼم وهل اًمٞمقم احل٤مدصم٦م سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م 

ه ُم٤م اعمٜمؼم حت٧م يدظمؾ اعم٤ًمضمد سمٕمض  يمٞمٚمق يّمؾ صقشمف أجـ؟ صقشمف ًمٙمـ، أطمد يرا

 .ُمؽمات

 وومّمٚمٜم٤م، اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد ُمـ هذا ٕن: هذا اعمٙمؼم آخ٦م اؾمتٕمامل ُمـ سم٠مس ٓ

 . شمٗمّمٞمالً  هٜم٤مك اًمٙمالم

 ُمٙم٤من أبٕمد إمم اًمّمقت شمٌٚمٞمغ وهق- ُمًتح٥م قمٛمؾ حت٘مٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم جيقز ُم٤م ًمٙمـ

 .ؾمٜم٦م إو٤مقم٦م طم٤ًمب قمغم -ممٙمـ

 ذم صمٌت٧م اًمًٜم٦م وهذه، ؾمٜم٦م هذا اعمًجد ُمـ فم٤مهر ُمٙم٤من ذم اعم١مذن وسمروز 
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 ُم٤م اإلؾمالم أول ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ح٤م ُمٕمروف وهذا، إذان ٦مذقمٞم طمدي٨م

 إذان سمٕمد اًمٞمقم اعم١مذٟملم سمٕمض يٗمٕمؾ يمام، سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ يٜم٤مدي يم٤من، أذان ذم يم٤من

 .اًمّمالة ُمّمٚملم ي٤م اًمّمالة يٜم٤مدي

 قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل، إذان ذقمٞم٦م ىمٌؾ يم٤من هذا ٕن: إذان سمٕمد جيقز ٓ هذا

 ي٠ميت واطمد يمؾ، اعمٕمرووم٦م اًم٘مّم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمع وشمِم٤مور، ُم١ممتًرا  قَمِٛمؾ اًمًالم

 آظمر إمم سم٤مًمٜم٤مىمقس ي٘مقل واًمث٤مًم٨م، سم٤مًمٜم٤مر ي٘مقل واًمث٤مين سم٤مًمٌقق ي٘مقل هذا، سم٤مىمؽماح

 اعمٜم٤مم ذم طم٤مًمف ؿم٤ميػ، إنّم٤مري زيد سمـ اهلل قمٌد اًمّمح٤ميب ذًمؽ رأى طمتك، اًم٘مّم٦م

! اهلل قمٌد ي٤م»: ًمف ىم٤مل، ٟم٤مىمقس سمٞمده رضمالً  رأى، اعمديٜم٦م ـمرق ُمـ ـمريؼ ذم ُم٤مر

 أٓ: ىم٤مل. اًمّمالة أوىم٤مت ذم قمٚمٞمف ًمٜميب: ىم٤مل ًمِـَؿ؟: ًمف ىم٤مل اًمٜم٤مىمقس؟ هذا أتٌٞمٕمٜمل

 ش.ظمػم؟ هق ُم٤م قمغم أدًمؽ

: طمدي٨م إمم ٟمرضمع. أومْمؾ يٕمٜمل ظمػم؟ ُمٕمٜمك ُم٤مش ظمػم» يمٚمٛم٦م، ىمٚمٞمالً  أىمػ أن

 ىم٤مقمدة ُمش هذا، ٓ جيقز؟ اعمٗمْمقل أن هذا يدل ُم٤مش أومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ»

 اًمٜم٤مىمقس أن شاًمٜم٤مىمقس ُمـ ظمػم هق ُم٤م قمغم أدًمؽ أٓ»: ُمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف، أبداً  ٦مقمرسمٞم

 .ظمػم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .هذا ظمٓم٠م، أومْمؾ أظمػم هذا ًمٙمـ: الشقخ

 هق يمام سم٘مٞم٦م ُمٜمف سم٤مىمل ُمٜمٝمدم ضمدار يٕمٜمل، ضَمْدرٍ  ضِمْذمُ  هٜم٤مك ومٙم٤من أنف اعمٝمؿ 

 سمٌداه٦م اإلٟم٤ًمن نأ سمحٞم٨م أصؾ ًمف يٌ٘مك يٜمٝمدم ح٤م اجلدار يٕمٜمل، اخلراسم٤مت ذم ُمِم٤مهد

، اجلدار ومقق ارشمٗمع اًمرضمؾ ذاك اعمٜم٤مم ذم اًمرضمؾ هذا ومرأى، ضمدار ذم ُمٙم٤من يِمقف

 اهلل، وُُم١َمظّمرة ُُمَ٘مّدُم٦م زي٤مدات سمدون، اًمٞمقم اعمٕمروف إذان وأذن أذٟمٞمف ذم يديف وطمط

 .اهلل إٓ إهل ٓ وآظمره٤م أيمؼم اهلل أيمؼم

 ؾمٜم٦م ص٤مرت هٜم٤م ُمـ. ًمّمالةا وأىم٤مم اًمٕم٤مدي٦م إرض وقمغم اجلَْذم هذا ُمـ وٟمزل

 ومٗمل اإلىم٤مُم٦م أُم٤م، وي١مذن اعمديٜم٦م ذم هٜم٤مك سمٞم٧م فمٝمر قمغم يّمٕمد يم٤من ومٌالل، سمٕمد ومٞمام
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 .اعمًجد

 احل٘م٤مئؼ سمٞم٤من قمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ؾمٙمقت: أوًٓ ، سم٥ًٌم ُمزدوج ظمٓم٠م ي٘مع وم٤مٔن

 .اًمٜمٌقي٦م واًمًٜمـ اًمنمقمٞم٦م

  يٕمٚمٛمقن؟ هؿ أجـ ومٛمـ، ؾم٤ميمتلم اًمٕمٚمؿ أهؾ يم٤من إذا احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜم٤مس: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 سمِمخّمف ئمٝمر اعم١مذن، اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى اًمذي هق احلدي٨م هذا

 .اًمّمقت ضَمْٝمَقري اعم١مذن يٙمقن أن اًمًٜم٦م ُمـ يم٤من وًمذًمؽ: وسمّمقشمف

 إهن٤م»: ىم٤مل اهلل رؾمقل قمغم اعمٜم٤مم اًمرضمؾ ىمص ح٤م اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘مّم٦م مت٤مم ذم: وًمذًمؽ 

 ش.ُمٜمؽ صقشم٤مً  أندى وم٢مٟمف: سمالل قمغم وم٠مخ٘مف، طمؼ ُرْؤَي٤م

 اًمقؾم٤مئؾ هذه ُوضِمَدت، ذقم٤مً  ومٞمف ُمرهمقب أُمر اًمّمقت وىمقة اًمّمقت ٟمداوة: إذاً 

 اعم١مذن سُمُروز وهل ؾمٜم٦م إو٤مقم٦م طم٤ًمب قمغم ًمٞمس وًمٙمـ، ُم٤مٟمع ذم ُم٤م اًمّمقت ُمٙمؼم

 .سمِمخّمف

 يًٛمع ُم٤م إٟم٤ًمن وسمٞمجقز: اًمؼموز ومقائد ُمـ أو، اًمؼموز وم٤مئدة: اًمٕمٚمؿ أهؾ وي٘مقل

 اعم١مذن يِمقف ح٤م ًمٙمٜمف، صٛمؿ أذٟمف ذم اهلل ؾمٛمح ٓ يٙمقن ىمد، ًمٖمقهم٤مء، ًمْمقو٤مء

 .ي٘مٞمٜم٤مً  ي١مذن قَمؿّ  هذا ،هٙمذا وقم٤مُمؾ

 .اًمّمقت ُمٙمؼم إيش؟ وضمقد سم٥ًٌم اًمًٜم٦م هذه و٤مقم٧م

 ومٝمق اؾمتٕمٛمٚمٜم٤مه ًمق ًمٙمـ، إصمؿ قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م اؾمتٕمٛمٚمٜم٤مه ُم٤م إذا هذا اًمّمقت ُمٙمؼم أظمل ي٤م 

 طم٤ًمب قمغم ًمٞمس ًمٙمـ، اًمّمقت َٟمِدّي  اعم١مذن يٙمقن أن ذقمٞم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م أومْمؾ

 .إذان ذم اعم١مذن سمروز ؾمٜم٦م قم٦مإو٤م

 ًمٙمـ، ومٞمف ي١مذن اًمذي اعمٙم٤من ٟمٗمس ذم، اعمًجد ذم ي٘مٞمؿ اعمُـِ٘مٞمؿ، اًمٕمٙمس ٟمرضمع

 ُمع وم٤مظمتٚمط، اعمًجد فمٝمر قمغم ُمٙم٤مٟمف؟ أجـ، اٟمتٌف هٜم٤م. اعم١مذن ُمٙم٤من هق ُم٤م اعمٙم٤من هذا

 .سم٤مإلىم٤مُم٦م إذان طمٙمؿ

ٟم٤م ح٤م  أذقمٜم٤م ومٕمٚمٜم٤م؟ ُم٤مذا ٜم٤مأىمٛم ح٤م، وسمدٟمف سمِمخّمف اعم١مذن سمروز ُم٤مذا؟ وٞمٕمٜم٤م َأذَّ
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 . وم٘مط اعمًجد ٕهؾ اإلىم٤مُم٦م، اًمًٜم٦م ظمالف هذا، يم٤مٕذان اإلىم٤مُم٦م

 ُمـ اجلٛمٕم٦م يقم قمٍم اعمّمكم صالة يذاع: آظمر ظمٓم٠م إمم شمٜمٌٞمف إمم ٟمّمؾ هٜم٤م وُمـ

 شمّمؾ... .، اًمراديق يّمؾ ُم٤م ويـ هذه؟ اًم٘مراءة... .أجـ، اًم٘مرآن ىمراءة هذه، اإلذاقم٦م

 و اًم٘مامر ذم يٚمٕمٌقن واًمذيـ سم٤مًمدوُمٜم٦م يٚمٕمٌقا  اًمذيـ وإمم اح٤مرة اًمٜم٤مس وإمم اعم٘م٤مهل إمم

 .آظمره إمم.. و

 ظم٤مرج يّمكم وهق اإلُم٤مم صقت وسم٤مًمت٤مزم، اإلىم٤مُم٦م صقت إظمراج جيقز ٓ 

 .اًمًٜم٦م ظمالف يمٚمف هذا، ًمٚمٛمًجد إرسمٕم٦م اجلدران ظم٤مرج، اعمًجد

ًُم٤م▬ أُم٤م، شمٗمريط وإُم٤م إومراط إُم٤م شمرون ويمام  وٓ إومراط ٓ ♂ َويَم٤مَن سَملْمَ َذًمَِؽ ىَمَقا

 .إمحر اًمٙمؼمي٧م ُمـ أندر أصٌح -إؾمػ ُمع- هذا شمٗمريط

 سمام ًمٚمٕمٛمؾ يقوم٘مٜم٤م وأن، قمٚمامً  يزيدٟم٤م وأن، يٜمٗمٕمٜم٤م ُم٤م ُيَٕمٚمِّٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل 

 وأتقب أؾمتٖمٗمرك، أن٧م إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، وسمحٛمدك مهللا وؾمٌح٤مٟمؽ، قَمٚمِٛمٜم٤م

 .إًمٞمؽ

 ش 11: 77: 11/ 441/ واًمٜمقر اهلدى»

 األذان حال لؾؿمذن األذكني يف اإلصبعني وضع قػقةك

 ..واإلىم٤مُم٦م إذان قمٜمد اًمٞمديـ ًمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 يمٞمػ؟ اًمٞمديـ ووع: الشقخ

 ...واإلىم٤مُم٦م إذان قمٜمد ُمقوٕمٝمؿ: مداخؾة

ًٓ : الشقخ  .إذان ذم هق وإٟمام، ووع اإلىم٤مُم٦م ذم ًمٞمس أو

 أُم٤م، أذٟمٞمف ذم إصٌٕمٞمف ووع: سمالل طمدي٨م إٓ هٜم٤مك ومٚمٞمس: اًمقوع يمٞمٗمٞم٦م أُم٤م

 .قمٚمٛم٧م ومٞمام طمدي٨م هب٤م يتحدث ومٚمؿ اًمٙمٞمٗمٞم٦م

 إٟمام، سمٙم٤مُمٚمف إذان شمرديد قمٜمد يْمع ُم٤م اعم١مذٟملم سمٕمض! ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م: مداخؾة
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 .يديف يْمع أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ىم٤مل إذا

 .آظمره إمم إذان أول ُمـ اًمقوع وإٟمام، ظمٓم٠م هذا، ٓ: الشقخ

، اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم رأجٜم٤مه وهذا، واطمدة ايدً  يْمع سمٕمْمٝمؿ: سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم وأجًْم٤م

 ظمالف هذا يمؾ، اًمّمقت ُمٙمؼم وضمد قمٜمدُم٤م ظم٤مص٦م، ُمٓمٚمً٘م٤م يْمٕمٝمام ٓ وسمٕمْمٝمؿ

 يٙمقن أن ويٜمٌٖمل سمدقم٦م ص٤مر اعمًجد ذم اعم١مذن أذان أن: شمٜمٌٞمًٝم٤م وأزيديمؿ، اًمًٜم٦م

، اًمًح٤مب يمٜم٤مـمح٤مت شمٙمقن اًمتل يم٤معمٜم٤مئر وًمٞمس ُمٜم٤مرة ذم أو اعمًجد فمٝمر قمغم اعم١مذن

 إؾمالُمٞم٦م ؿمٕم٤مئر ومٝمذا، سمّمقشمف وم٘مط وًمٞمس سمِمخّمف اعم١مذن ئمٝمر أن اعمٗمروض إٟمامو

 .اًمنمع ٕطمٙم٤مم سمؾ، اًمتنميع حلٙمؿ إدرايمٝمؿ وىمّمقر اهمؽمارهؿ سم٥ًٌم اًمٜم٤مس يٛمٞمتٝم٤م

 ذم ي٘مٞمٛمٝم٤م ًمٚمّمالة وم٤معم٘مٞمؿ، اعم٘مٞمؿ وسملم اعم١مذن سملم اًمتٗمريؼ قمغم اًمًٜم٦م ضمرت

 .اعمًجد فمٝمر قمغم ومٞم١مذن اعم١مذن أُم٤م، اعمًجد

 رء قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ: أجًْم٤م صمؿ، اعم٘مٞمؿ وسملم اعم١مذن سملم ومرق ٓ: نأ

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ذقمف اًمذي إذان أن وهق: إظمرى اًمٌالد ُمـ أيمثر هٜم٤م سمف ؿمٕمرت

 يمام إذان وسملم اإلىم٤مُم٦م سملم وم٤مرق ذًمؽ ومٕمغم، حلٙمٛم٦م اعمًجد ذم ط ٟمٌٞمٜم٤م سمقاؾمٓم٦م

 يٜمٌٖمل ٓ أنف يمام، اعمًجد ظم٤مرج إمم اًمّمقت سمٛمٙمؼم اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م يٜمٌٖمل ومال ذيمرٟم٤م

 ظم٤مرج إمم اجلٛمٕم٦م يقم وسمخ٤مص٦م اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم ًمٚم٘مراءة اإلُم٤مم شمالوة إذاقم٦م

 طمدود ذم اؾمتٕمامهل٤م ومٞمج٥م اًمقؾم٤مئؾ طمدوث ذم طمدصم٧م أُمقر هذه يمؾ، اعمًجد

 طمرج ومٞمف، اًم٘مرآن ي٘مرأ  وهق اإلُم٤مم ىمراءة اًمٜم٤مس ومتًٛمٞمع، ومٞمٝم٤م اًمتقؾمع وقمدم اًمنمع

 يّمكم.. ٟم٤مومٚم٦م يّمكم.. سمٞمتف ذم يّمكم اًمرضمؾ يٙمقن، يمثػمة صقر ذم ٟمحـ عمًٜم٤مه وهلذا

، مت٤مًُم٤م يم٤معم١مذن اًمٌٕمٞمد ومٞمًٛمٕمف اعم٘مٞمؿ صقت[ يٕمٚمق] سم٤مإلىم٤مُم٦م وإذا، ُمثاًل  اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م

 .اًمنمع ظمالف هذا

 ذم يٙمقٟمقا  وم٘مد اًم٘مرآن ًمًامع ُمًتٕمديـ همػم وهؿ اًم٘مرآن ىمراءة اًمٜم٤مس ومتًٛمٞمع

 وم٠من٤م، حمٛمقد همػم شمقؾمع يمٚمف هذا، هذه واحل٤مًم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن يتغم أن يٜمٌٖمل ٓ أطمقال

 ؾمٜم٦م يًـ وأن، إذان ذم إٓ اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ أٓ إُم٤مًُم٤م يم٤من ُمـ أن أنّمح
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 ٟمٕمؿ؟، ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ظم٤مص٦م همروم٦م ذم أو اعمٜمؼم حت٧م خيتٌئ وٓ سمٌدٟمف ئمٝمر أن طمًٜم٦م

 وأصٌح٧م، وم٘مط اعمًجد ذم احل٤مضم٦م طمدود ذم إٓ شمذاع ٓ يمذًمؽ اجلٛمٕم٦م وظمٓم٦ٌم

 اعمّمٚمقن يم٤من وًمق، اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ أن ًمإلُم٤مم سمد ٓ احل٤مض اًمٕمٍم ُمقو٦م

 ُم٤م هذا هذا؟ ح٤مذا: إًذا، ٓ أم[ ورائف ُمـ يًٛمع صقشمف هؾ] أؿمخ٤مص سمْمٕم٦م ظمٚمٗمف

 صػ ورائف يم٤من ُمـ يٙمٗمل صقشمف ٕن: إـمالىًم٤م اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ أن يٜمٌٖمل

 ذم اعمت٠مظمرون يًٛمع ٓ ضمًدا ويمٌػًما  يمٌػًما  جًداُمً شمّمقرٟم٤م إذا أُم٤م، وصمالصم٦م وصٗملم

 وًمٞمس هٜم٤مك اًمّمقت ُمٙمؼم يقوع أن ُم٤مٟمع ذم ُم٤م، اإلُم٤مم صقت إظمػمة اًمّمٗمقف

 .اًمًٜم٦م وم٘مف ذم ومٙمرٟم٤م أنٜم٤م ًمق ضمديد شمٜمٔمٞمؿ إمم حيت٤مج يمٚمف هذا، إول اًمّمٗمقف ذم

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى، هبذا ومذيمرشمٙمؿ اعمٜم٤مؾم٦ٌم ضم٤مءت وىمد

 ش18: 11: 11ش /48» ضمدة ومت٤موى»

 اإلفطار؟ أم باألذان يبدأ هؾ الصائؿ ادمذن

 ي١مذن؟ صمؿ، أوًٓ  ُيْٗمٓمِر أنف اعمٗمروض[ اًمّم٤مئؿ اعم١مذن]: مداخؾة

 .ضم٤مز ومٕمؾ أهيام، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمدىمٞمؼ اًمتدىمٞمؼ هذا قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م: الشقخ

 اًمقىم٧م؟ سمٕمد ص٤مئاًم  ئمؾ أن جيقز هؾ: مداخؾة

ن أن جيقز يمام: الشقخ  ومًقاء، اًمقىم٧م أول ذم ُيْٗمٓمِر أن جيقز، اًمقىم٧م أول ذم ُي١َمذِّ

م ر أو ىَمدَّ ن صمؿ أومٓمر: ٟم٘مقل سمحٞم٨م، أظمر قمـ أطمدمه٤م متٞمٞمز قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م، َأظمَّ  أو، َأذِّ

ن: ٟم٘مقل  .َأوْمٓمِر صمؿ َأذِّ

 ش11: 71: 19/ 417/  واًمٜمقر اهلدى» 
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781 

 اجلّمعة لشفقد بادقج األذان بسّمع ادراد

 شقمذر ُمـ إٓ ًمف صالة ومال، ي٠متف ومٚمؿ اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ»: ط اًمٜمٌل ىمقل: شمال

 سمدظمقل سم٤مًمٕمٚمؿ أم، اعم٤ٌمذ سم٤مًمًامع هٜم٤م اًمٕمؼمة ومٝمؾ ط اهلل رؾمقل ىم٤مل يمام أو

ة يتٕمدى ىمد إج٤مم هذه ذم اًمًامع أن وظم٤مص٦م، اًمقىم٧م  وضمقد سم٥ًٌم ُمؽمات يمٞمٚمق قِمدَّ

  ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف وُم٤م اعمٙمؼمات

ٌّف يمام: أوًٓ : قاباجل ر إذان، اًم٤ًمئؾ شَمٜمَ  .اًمّمالة وىم٧م سمدظمقل ُيَذيمِّ

، يًٛمع مل أو إذان ؾمٛمع ؾمقاء، احلْمقر قمٚمٞمف وضم٥م وىمتف ذيمر اعمًٚمؿ يم٤من وم٢مذا 

 ٓ شَمَٕمٚمُّؾ هذا، إذان أؾمٛمع ٓ ٕين اجلامقم٦م صالة أطمي ٓ سم٠مين يتٕمٚمؾ أن ًمف وًمٞمس

 اإلقمالم طمّمؾ وم٢مذا، اإلقمالم سم٤مٕذان اعم٘مّمقد ٕن: اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمف ىمٞمٛم٦م

 طَملَّ : ىم٤مل داره ذم ُمّمٜمٕمف ذم ُمٕمٛمٚمف ذم ُمٜمنمه ذم اًمذي إمم ضم٤مء رضمؾ: قمٍمي٦م سمٓمري٘م٦م

ن ىمد اًمّمالة قمغم  قمٚمؿ وم٘مد ُم٤ٌمذة إذان يًٛمع مل ٕنف: اإلضم٤مسم٦م قمٜمف ؾم٘مط ُم٤م، ُأذِّ

 .اًمقىم٧م دظمقل

 سم٠مخٗم٤مظ ًمٙمـ مإقمال وم٤مٕذان، إذان وؾمٞمٚم٦م، سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م وًمٞمس سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٕمؼمة 

 .اًمّمحٞمح٦م إؾم٤مٟمٞمد ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ُمروي٦م ُمْمٌقـم٦م ُمٕمرووم٦م ذقمٞم٦م

  .ش.: 41: 49/  4/ واًمٜمقر اهلدى»





 

 

 األذاُ بعد الركس
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 ط الـبل عذ يصيل اإلجابة مـ األذان يسؿع مـ فرغ إذا

 صغم ُمـ وم٢مٟمف ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم اإلضم٤مسم٦م ُمـ ومرغ إذا[ إذان ؾمٛمع ُمـ قمغم»]

 ش.قمنما  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم صالة ٚمٞمفقم

 إذا»: ي٘مقل ط اًمٜمٌل ؾمٛمع أنف: اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م وومٞمف

 اهلل صغم صالة قمكم صغم ُمـ وم٢مٟمف قمكم صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ

 قم٤ٌمد ُمـ ًمٕمٌد إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم ُمٜمزًم٦م وم٢مهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ قمنما  هب٤م قمٚمٞمف

 ش.اًمِمٗم٤مقم٦م ًمف طمٚم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ هق أن٤م أيمقن أن وأرضمق اهلل

 .اًمًٜمل اسمـ وقمٜمف واًمٜم٤ًمئل داود وأبق ُمًٚمؿ

 اًمرمحـ قمٌد ؾمٛمع قمٚم٘مٛم٦م سمـ يمٕم٥م قمـ ـمرق ُمـ وأمحد واًمٓمح٤موي واًمؽمُمذي

 : اًمؽمُمذي وىم٤مل. قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمع أنف ضمٌػم سمـ

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م»

 .ش[1/181»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الثابتة ط الـبل عذ الصالة صقغ

 اًمّمالة يمت٤مب ذم مجٕمتٝم٤م يمثػمة ط قمٜمف اًمث٤مسمت٦م ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وصٞمغ»

 : وهل وأمجٕمٝم٤م أظمٍمه٤م هٜم٤م ٟمذيمر صٞمغ سمثالث

 يمام حمٛمد آل وقمغم حمٛمد قمغم وسم٤مرك حمٛمد آل وقمغم حمٛمد قمغم صؾ مهللا»

 .شُمٞمد محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ آل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم وسم٤مريم٧م صٚمٞم٧م

 .صحٞمح وؾمٜمده ؾمٞم٠ميت يمام وهمػمه اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 سم٤مب سمٕمد ظم٤مص٤م سم٤مسم٤م قم٘مد طمٞم٨م اهلل رمحف اًمًٜمل اسمـ احل٤مومظ صٜمٕم٤م أطمًـ ويمؿ

: وم٘م٤مل هذا قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ُمـ ؾم٤مىمف اًمذي إذان قمٜمد ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

: ىمٚم٧م: ىم٤مل قمجرة سمـ يمٕم٥م إمم ؾمٜمده ؾم٤مق صمؿش ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة يمٞمػ سم٤مب»
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 قمٚمٞمؽ؟ اًمّمالة ومٙمٞمػ قمٚمٛمٜم٤مه ىمد قمٚمٞمؽ اًمًالم هذا قمٚمٞمؽ اهلل صغم اهلل رؾمقل ي٤م

 .احلدي٨م ش...حمٛمد قمغم صؾ مهللا: ىمقًمقا »: ىم٤مل

 .اًمّمالة ذم وؾمٞم٠ميت وهمػمهؿ اًمًت٦م أظمرضمف

 إذان سمٕمد ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن يٜمٌٖمل أنف إمم سمذًمؽ اًمًٜمل اسمـ أؿم٤مر وم٘مد

 ط قمٚمٞمف اًمّمالة ُمٓمٚمؼ ؽذًم ذم يٙمٗمل يم٤من وإن. أُمتف قمٚمٛمف مم٤م ط قمٜمف سم٤مًمقارد

 .اعم٘م٤مم هذا ذم اًمٜم٤مس أيمثر قمٜمف همٗمؾ اًمذي إومْمؾ ذم اًمٙمالم وم٢مٟمام

 .ش[1/186»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 حؽؿ عذ والتـبقف األذان شّمع بعد ط لؾـبل القشقؾة شمال

 «الرفقعة الدرجة» زيادة

 ُمٜمزًم٦م وم٢مهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م قمٚمٞمف اًمّمالة سمٕمد ط ًمف ي٠ًمل أن[ إذان ؾمٛمع ُمـ قمغم»]

 ؾم٠مل ومٛمـ هق أن٤م أيمقن أن وأرضمق»: ط ىم٤مل اهلل قم٤ٌمد ُمـ ًمٕمٌد إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم

 ش.اًمِمٗم٤مقم٦م ًمف طمٚم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م زم

 ذم إطم٤مدي٨م سم٤مىمل راضمع] .وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ومٞمف

 [.إصؾ

 سمف وأقمٚمٛمٝمؿ ًمرسمف قمٌقدي٦م اخلٚمؼ أقمٔمؿ ط اهلل رؾمقل يم٤من ح٤م»: شوم٤مئدة»

 أقمغم وهل اهلل إمم اعمٜم٤مزل أىمرب ُمٜمزًمتف يم٤مٟم٧م حم٦ٌم ًمف وأقمٔمٛمٝمؿ ظمِمٞم٦م ًمف وأؿمدهؿ

 اهلل ُمـ زًمٗمك اًمدقم٤مء هبذا ًمٞمٜم٤مًمقا  ًمف ي٠ًمخقه٤م أن أُمتف ط اًمٜمٌل وأُمر، اجلٜم٦م ذم درضم٦م

 سمام هب٤م ًمف أُمتف دقم٤مء ُمٜمٝم٤م سم٠مؾم٤ٌمب ًمف ىمدره٤م ؾمٌح٤مٟمف اهلل وم٢من وأجْم٤م، اإليامن وزي٤مدة

 طم٤مدي» ذم يمذاش قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات واهلدى اإليامن ُمـ يده قمغم ٟم٤مًمقه

 .اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ ٓسمـش إرواح

 وٓ ومٞمف يزاد ٓ يمام قمٜمف يٕمدل ومال اًمقؾمٞمٚم٦م دقم٤مء ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜم٤م وىمد»

 اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا»: اًمٜمداء يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ط وم٘م٤مل يٜم٘مص
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ش وقمدشمف اًمذي قداحمٛم ُم٘م٤مُم٤م واسمٕمثف واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمدا آت اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م

 .قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهق

 سمـ ؿمٕمٞم٥م صمٜم٤م: قمٞم٤مش سمـ قمكم صمٜم٤م: ىم٤مٓ وأمحدش اًمتٗمًػم» وذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .قمٜمف اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد قمـ محزة أيب

 ُم٤مضمف اسمـو اًمًٜمل اسمـ وقمٜمف واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي أمحد قمـ داود أبق وأظمرضمف

 قمٜمد واًمزي٤مدة. سمف قمٞم٤مش سمـ قمكم قمـ ـمرق ُمـ يمٚمٝمؿش اًمّمٖمػم» ذم واًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل

 وفمٜمل اًمًخ٤موي ىم٤مل يمامش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم ًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمل صم٧ٌم مم٤م وهل اًمٌٞمٝم٘مل

 .ؿم٤مذة أهن٤م

 اهلل رؾمقل يم٤من: وم٘م٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ ومجٕمٚمف اًمٓمح٤موي ورواه

 ش.إًمخ.. مهللا»: ىم٤مل اعم١مذن ؾمٛمع إذا ط

. سمف قمٞم٤مش سمـ قمكم صمٜم٤م: ىم٤مل اًمدُمِم٘مل قمٛمرو سمـ اًمرمحـ قمٌد صمٜم٤م: هٙمذا وؾمٜمده

 أبق وهق اًمدُمِم٘مل قمٛمرو سمـ اًمرمحـ قمٌد همػم اًمٌخ٤مري إؾمٜم٤مد إؾمٜم٤مده شمرى يمام وهذا

 .ؿم٤مذة اًمرواي٦م وًمٙمـ صحٞمح وم٤مإلؾمٜم٤مد احل٤مومظ اًمث٘م٦م زرقم٦م

 اًمٜم٤ًمئل رواي٦م هلو سم٤مًمتٕمريػش اعمحٛمقد اعم٘م٤مم»: اًمرواي٦م هذه ذم ضم٤مء وىمد

ش اًمٗمتح» ذم يمام أجْم٤م طم٤ٌمن واسمـش ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح» ذم وهل واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماين

 ش.يم٤مًمٜمقوي ذًمؽ أنٙمر ُمـ قمغم شمٕم٘م٥م وومٞمف»: ىم٤مل

: اًم٘مرآن ًمٚمٗمظ وعمقاوم٘متٝم٤مش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم ًمثٌقهت٤م اًمتٜمٙمػم اًمّمحٞمح ًمٙمـ

ك َأْن َيٌَْٕمثََؽ َرسمَُّؽ َُمَ٘م٤مًُم٤م حَمُْٛمقًدا▬ ًَ ءاإل] ♂قَم  اعمح٘مؼ ذيمره٤م أظمرى وًمقضمقه [79: ها

ئد سمدائع» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ  .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف وم٠مبدعش اًمٗمقا

 زي٤مدة وهل اًمدقم٤مء هذا ذمش اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م» زي٤مدة إًمًٜم٦م قمغم اؿمتٝمر ىمد: تـبقف

 اعم٘م٤مصد» ذم اًمًخ٤موي احل٤مومظ ىم٤مل وىمد اعمٗمٞمدة إصقل ُمـ رء ذم هل٤م أصؾ ٓ

 : شاحلًٜم٦م
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: شاًمتٚمخٞمص» ذم اًمٕمً٘مالين احل٤مومظ ؿمٞمخف وىم٤ملش اًمرواي٤مت ُمـ ءر ذم أره مل»

 ش.اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م: ذيمر ـمرىمف ُمـ رء ذم وًمٞمس»

 ُمـ ُمدرضم٦م سم٠مهن٤م أىمٓمع وًمٙمٜمٜمل اًمًٜمل اسمـ رواي٦م ذم اًمزي٤مدة هذه ذيمرت ٟمٕمؿ

 قمغم ظمٗمٞم٧م ح٤م اًمًٜمل اسمـ ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمٜمًخ ذم صم٤مسمت٦م يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م اًمٜم٤ًمخ سمٕمض

 ُمـ رواه٤م اًمًٜمل اسمـ ان ذًمؽ وي١ميد واًمًخ٤موي اًمٕمً٘مالين: لماحل٤مومٔم هذيـ ُمثؾ

 ىمد أنف يمام. ُمدرضم٦م أهن٤م ومث٧ٌمش ؾمٜمٜمف» ذم اًمزي٤مدة هذه وًمٞم٧ًم ؾمٌؼ يمام اًمٜم٤ًمئل ـمريؼ

ش واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ» يمت٤مب ذم ومقىمٕم٧م اعمح٘م٘ملم احلٗم٤مظ سمٕمض يمت٥م ذم ذيمره٤م ضم٤مء

 إمم إول قمزاه٤م ٞمؿاًم٘م ٓسمـش إرواح طم٤مدي» يمت٤مب وذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ

 ُمًٚمؿ يروه مل وم٤محلدي٨م ُمْم٤مقمػ وهؿ وهذاش اًمّمحٞمحلم» إمم وأظمر اًمٌخ٤مري

 ش.اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ويمذاش اعمٜمت٘مك» ذم سمذًمؽ سح يمام، ُمٓمٚم٘م٤م

 ش[.1/188»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األذان بعد لؾدعاء ثابتة أخرى صقغة

 أن يِمٝمد صمؿ ومٞمٙمؼم ناعم١مذ ومٞمٙمؼم اًمٜمداء ؾمٛمع إذا ي٘مقل ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م»: أجًْم٤م وىم٤مل

 حمٛمدا أقمط مهللا: ي٘مقل صمؿ ذًمؽ قمغم ومٞمِمٝمد اهلل رؾمقل حمٛمدا وأن اهلل إٓ إهل ٓ

 اعم٘مرسملم وذم حمٌتف اعمّمٓمٗملم وذم درضمتف إقمٚملم ذم واضمٕمؾ[ واًمٗمْمٞمٚم٦م] اًمقؾمٞمٚم٦م

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم[ ُمٜمل] اًمِمٗم٤مقم٦م ًمف وضم٧ٌم إٓ ذيمره

 [.إصؾ ذم اًمتخري٩م يراضمع. ]صحٞمح طمدي٨م وهق

  .هذا وشم٤مرة هذا شم٤مرة ٘مقلومٞم

 ش[1/194»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األذان بعد لؾدعاء تثبت مل صقغة

 قمٜمد أىمقل أن ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨م وأُم٤م: ششمٜمٌٞمف»
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 ومالش زم وم٤مهمٗمر دقم٤مشمؽ وأصقات هن٤مرك وإدسم٤مر ًمٞمٚمؽ إىم٤ٌمل هذا مهللا»: اعمٖمرب أذان

 .إؾمٜم٤مده يث٧ٌم

 صمٜم٤م: اًمٕمدين اًمقًمٞمد اسمـ اهلل قمٌد قمـ اًمًٜمل سمـوا واحل٤ميمؿ داود أبق أظمرضمف

 : احل٤ميمؿ وىم٤مل. قمٜمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م أم ُمقمم يمثػم أيب قمـ اعمًٕمقدي ُمٕمـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش صحٞمح»

 يمام يٕمرف ٓ ُمٝمقل هذا يمثػم أب٤م وم٢من سمجٞمد وًمٞمس، شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وأىمره

 .اًمؽمُمذي قمـ ي٠ميت

 : وىم٤مل ٟمحقه سمف يمثػم أيب أبٞمٝم٤م قمـ ػميمث أيب سمٜم٧م طمٗمّم٦م ـمريؼ ُمـ أظمرضمف وىمد

 ٟمٕمرومٝم٤م ٓ يمثػم أيب سمٜم٧م وطمٗمّم٦م اًمقضمف هذا ُمـ ٟمٕمرومف إٟمام همري٥م طمدي٨م هذا»

 إؾمٜم٤مده وذم واًمؽمُمذي داود أبق رواه»: شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤ملش أب٤مه٤م وٓ

 ش.ُمٝمقل

 .ش[1/197»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 بعد آلخرةوا الدكقا أمقر مـ صاء ما ربف العبد شمال مرشوعقة

 اإلجابة أوقات مـ واإلقامة األذان بني ما أن وبقان األذان شّمع

 اًمدٟمٞم٤م أُمقر ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ذًمؽ سمٕمد ي٠ًمل أن: [إذان ؾمٛمع عمـ ينمع مم٤م] راسمٕم٤مً »

 ش.يٕمٓم٤مه وم٢مٟمف وأظمرة

 يمام ىمؾ»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل يٗمْمٚمقٟمٜم٤م اعم١مذٟملم إن اهلل رؾمقل ي٤م: رضمؾ ىم٤مل 

 .ششمٕمط ؾومً اٟمتٝمٞم٧م وم٢مذا ي٘مقًمقن

 .اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ وهق

 احلٌكم اًمرمحـ قمٌد أيب قمـ اهلل قمٌد سمـ طمل ـمريؼ ُمـ وأمحد داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف
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 ويمذا ُمراراش اًمؽمهمٞم٥م» ذم اعمٜمذري اإلؾمٜم٤مد هذا طمًـ وىمد طمًـ ؾمٜمد وهذا

 .اًمذهٌل وواوم٘مف طمدي٨م ُم٤م همػم ذم احل٤ميمؿ وصححف اهلٞمثٛمل

، اًمٜمداء قمٜمد اًمدقم٤مء: - شمردان ُم٤م ىمؾ أو - شمردان ٓ ٤منصمٜمت»: ي٘مقل ط ويم٤من -

 .شسمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م يٚمحؿ طملم اًم٠ٌمس وقمٜمد

 [.ىمقي واحلدي٨م] قمٜمف اهلل ريض اًم٤ًمقمدي ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ُمـ وهق

 ٓ اًمدقم٤مء إن»: ط ًم٘مقًمف، وم٤مدقمقا  اإلىم٤مُم٦م إمم إذان ُمـ اإلضم٤مسم٦م وىم٧م وقمٜمد -

 [.إصؾ ذم فخترجي راضمع صحٞمح.]شواإلىم٤مُم٦م إذان سملم يرد

 إذان سملم اًمدقم٤مء»: ىم٤مل ح٤م ط سمف يدقمك ُم٤م قملم وىمد: اًمِمقيم٤مين ىم٤مل: تـبقف

 ذم واًمٕم٤مومٞم٦م اًمٕمٗمق اهلل ؾمٚمقا »: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ٟم٘مقل ومام: ىم٤مًمقا  شيرد ٓ اإلىم٤مُم٦مو

 ش.صحٞمح طمدي٨م هق»: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤ملش. وأظمرة اًمدٟمٞم٤م

 أنف طمٞمٜمئذ ي٘م٤مل ومال ٕمٞمٗم٦مومْم اًمزي٤مدة هذه وأُم٤م صحٞمح احلدي٨م أصؾ ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م

 .اًمٖم٤مومٚملم ُمـ شمٙمـ وٓ ومتٜمٌف. اعم٘م٤مم هذا ذم سمف يدقمك ُم٤م قملم ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ش[.1/191»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األذان بعد الدعاء يف صاذة زيادات عذ التـبقف

 مهللا: اًمٜمداء يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ُمرومققم٤مً  ضم٤مسمر قمـ وهمػمه ،اًمٌخ٤مري روى»

 واسمٕمثف ،واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمدا آت، اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة، اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب

 .صحٞمح .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م، وقمدشمف اًمذى حمٛمقدا ُم٘م٤مُم٤م

: قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف ومقضم٥م احلدي٨م هذا ُمتـ ذم زي٤مدات اًمٌٕمض قمٜمد وىمع: تـبقف

 .اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد احلدي٨م آظمر ذم شاعمٞمٕم٤مد ختٚمػ ٓ إٟمؽ»: زي٤مدة: إومم

 ذم إٓ مهللا قمٞم٤مش سمـ قمغم قمـ احلدي٨م ـمرق مجٞمع ذم شمرد مل ٕهن٤م ؿم٤مذة وهك

 ًمرواي٤مت عمخ٤مًمٗمتٝم٤م أجْم٤م ؿم٤مذة ومٝمل ًمٖمػمه ظمالوم٤م اًمٌخ٤مري ًمّمحٞمح لاًمٙمِمٛمٞمٜم رواي٦م
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 قمغم شاًمٗمتح» ذم يذيمره٤م ومٚمؿ، احل٤مومظ إًمٞمٝم٤م يٚمتٗم٧م مل ًمذًمؽ ويم٠منف، ًمٚمّمحٞمح أظمريـ

ش اًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل» ذم شم٘مع مل أهن٤م ذًمؽ وي١ميد احلدي٨م ـمرق ُمـ اًمزي٤مدات مجع ذم ـمري٘متف

 ذم ضمٚمٞمٚم٦م ىم٤مقمدة» يمت٤مب ذم احلدي٨م ذم اًمزي٤مدة هذه ووىمٕم٧م، واطمد واًمًٜمد ًمٚمٌخ٤مري

 اعمٜم٤مر ـمٌٕم٦مش 11 ص» اًمٓمٌٕم٤مت مجٞمع ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ شواًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ

 أهن٤م واًمٔم٤مهر، اًمًٚمٗمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦مش 79 ص» و ُمٜمف اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦مش 37 ص» و، إومم

 .أقمٚمؿ واهلل، اًمٜم٤ًمخ سمٕمض ُمـ ضم٦مُمدر

 شمرد وملش. اًمدقمقة هذه سمحؼ أؾم٠مخؽ إين مهللا: أجْم٤م اًمٌٞمٝم٘مل رواي٦م ذم: اًمث٤مٟمٞم٦م

 .ؾم٤مسم٘متٝم٤م ذم يم٤مًم٘مقل ومٞمٝم٤م واًم٘مقل، أجْم٤م ؿم٤مذة ومٝمل، همػمه قمٜمد

 ُمدرضم٦م ؿم٤مذة وهكش حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م»ش اعمٕم٤مين ذح» ُمـ ٟمًخ٦م ذم وىمع: اًمث٤مًمث٦م

 .اإلدراج فم٤مهرة

سمٕم٦م  سمٕمض ُمـ أجْم٤م ُمدرضم٦م وهكش اًمرومٞمٕم٦م واًمدرضم٦م» اًمًٜمك اسمـ قمٜمد: اًمرا

 وٓ قمٜمده وًمٞم٧ًم اًمٜم٤ًمئل ـمريؼ ُمـ قمٜمده احلدي٨م أن ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م وم٘مد اًمٜم٤ًمخ

 شاعم٘م٤مصد» ذم اًمًخ٤موى صمؿش 78 ص» شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ سح وىمد، همػمه قمٜمد

 ذم اًمراومٕمل وزاد»: احل٤مومظ ىم٤مل، احلدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم ًمٞم٧ًم أهن٤مش 414 ص»

 .اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م: آظمره ذم شاعمحرر»

 ذم وىمٕم٧م اًمزي٤مدة هذه أن اًمٖمرائ٥م وُمـ، شـمرىمف ُمـ رء ذم أجْم٤م وًمٞم٧ًم

ه وىمد شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ ذم ضمٚمٞمٚم٦م ىم٤مقمدة» يمت٤مب ذم احلدي٨م  ًمّمحٞمح قمزا

 احلٗمظ ُمـ اهلل رمحف سمف قمرف ح٤م ُمٜمف اخلٓم٠م يٙمقن أن ضمدا أؾمتٌٕمد واٟمك: اًمٌخ٤مري

سم٦م وٓ، اًمٜم٤ًمخ سمٕمض ُمـ أنف ٖم٤مًم٥موم٤مًم، واًمْمٌط  يٜمٓمغم أن اًمٖمري٥م وإٟمام، ذًمؽ ذم همرا

 هبذه ُمرشملم اًمٙمت٤مب ـمٌع وم٢مٟمف، شمٕم٤ممم اهلل رمحف رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد اًمِمٞمخ ُمثؾ قمغم ذًمؽ

، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ُمـش 33 ص» وش إومم اًمٓمٌٕم٦مش »78 ص» قمٚمٞمٝم٤م يٜمٌف أن دون اًمزي٤مدة

 ش !73 ص» ـمٌٕمتف ذم ٓمٞم٥ماخل اًمديـ حم٥م اًمِمٞمخ قمٚمٞمٝم٤م يٜمٌف مل ويمذًمؽ

 ش [473»رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 ..لقؾؽ إقبال هذا الؾفؿ: ادغرب أذان عـد الدعاء صح هؾ

: ىمقًمف: [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 إىم٤ٌمل هذا مهللا»: اعمٖمرب أذان قمٜمد ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم وقمـ

 .ش...ٚمؽًمٞم

 وٕمٞمػ طمدي٨م وم٢مٟمف يمذًمؽ وًمٞمس صمٌقشمف وم٠موهؿ اعمّمٜمػ قمٜمف ؾمٙم٧م: ىمٚم٧م

 يمثػم أيب ـمريؼ ُمـ وهمػمه اًمؽمُمذي أظمرضمف وىمد سمجٞمد وًمٞمس خترجيف قمـ وؾمٙم٧م

 ىم٤مل وًمذًمؽ شٟمٕمرومف ٓ يمثػم وأبق همري٥م طمدي٨م»: اًمؽمُمذي وىم٤مل قمٜمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م أم ُمقمم

 .شُمٝمقل إؾمٜم٤مده وذم واًمؽمُمذي داود أبق رواه»: اًمٜمقوي

 .اًمْمٕمػ ُمـ طم٤مًمف سمٞم٤من ُمع إٓ إُم٦م سملم ٟمنمه جيقز ٓ احلدي٨م هذا ٛمثؾوم

 ش[179»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 وأدامفا اهلل أقامفا: حديث وحال اإلقامة ترديد

: ىمقًمف قمٜمد إٓ اعم٘مٞمؿ ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ ي٘مقل أن اإلىم٤مُم٦م يًٛمع عمـ يًتح٥م»: ىمقًمف 

 أصح٤مب سمٕمض ومٕمـ ٝم٤موأداُم اهلل أىم٤مُمٝم٤م: ي٘مقل أن يًتح٥م وم٢مٟمف شاًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد»

: ط اًمٜمٌل ىم٤مل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل ومٚمام اإلىم٤مُم٦م ذم أظمذ سمالٓ أن ط اًمٜمٌل

 .شوأداُمٝم٤م اهلل أىم٤مُمٝم٤م»

 ىمقًمف  ًمٕمٛمقم شاًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد»: اعم٘مٞمؿ ي٘مقل يمام ي٘مقل أن اعمًتح٥م سمؾ: ىمٚم٧م

 ٓ احلدي٨م هذا سمٛمثؾ وختّمٞمّمف..ش. .ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ط

 سم٘مقل يٖمؽم وٓ وهمػمهؿ واًمٕمً٘مالين اًمٜمقوي وٕمٗمف وىمد واه طمدي٨م ٕنف جيقز

 قمٚمٞمف داود أيب سمًٙمقت اهمؽم ٕنف شص٤مًمح ؾمٜمده»: شًمألصقل اجل٤مُمع اًمت٤مج» ص٤مطم٥م

 ذم ُم٤م سمٞمٜم٧م وىمد ومراضمٕمٝم٤م شاعم٘مدُم٦م» ذم احلدي٨م قمغم داود أيب ؾمٙمقت ىمٞمٛم٦م سمٞمٜم٤م وىمد

 .471 شءاإلروا» ذم صمؿ 83 شداود أيب وٕمٞمػ» ذم اًمٕمٚمؾ ُمـ ؾمٜمده

 وىمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مٕظمٓم٤مء ضمدا ُمٚمئ هذا شاًمت٤مج» يمت٤مب إن: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه
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 اًمٙمت٤مب هذا شم٠مخٞمػ ُمـ ؾمٜملم قمنم ُمـ أيمثر ُمٜمذ ُمٜمف إول اجلز ٟم٘مدت يمٜم٧م

 .ًمألُم٦م ٟمّمح٤م ًمٗمٕمٚمٜم٤م ٟمنمه ًمٜم٤م شمًٜمك وًمق قمٜمدي ُمقضمقدة وُمًقدشمف

 ش[179»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 وصدره؟ شفبرأ يؽقن ويرسة يؿـة ادمذن التػات هؾ

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ..ش..يٛمٞمٜم٤م وصدره وقمٜم٘مف سمرأؾمف يٚمتٗم٧م أن »: ًمٚمٛم١مذن يًتح٥م ومٞمام ىمقًمف 

 ُمـ رء ذم ًمف ذيمر وٓ اًمٌت٦م اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ومال اًمّمدر حتقيؾ أُم٤م: ىمٚم٧م

 قمٚمٞمف اؾمتٛمر يم٤من وإن اعم١مًمػ ُمـ ؿىمٚم ؾمٌؼ وًمٕمٚمف اًمٕمٜمؼ حتقيؾ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م

 .اًمٙمت٤مب ـمٌٕم٤مت يمؾ ذم

 شوؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م»: ىمقًمف اًمٌخ٤مري رواي٦م ذم ًمٞمس أنف أجْم٤م قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف حيًـ ومم٤م

 اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم احلدي٨م ختري٩م ذم ذًمؽ ذيمرت يمٜم٧م يمام وم٘مط ُمًٚمؿ قمٜمد هق وإٟمام

 ومتح» ؿمئ٧م نإ واٟمٔمر واوح شم٤ًمهؾ ومٞمف ًمٚمِمٞمخلم ًمٚمٜمقوي شمٌٕم٤م اعم١مًمػ ومٕمزو ش433

 .ش111 - 117/  4 اًم٤ٌمري

 ش[111»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 ختؾػ ال إكؽ»: زيادة وحؽؿ، األذان بعد ادرشوع الذكر بقان

 . فقف« ادقعاد

 اًمّمالة هذه شمريمقا ، ط اًمرؾمقل قمغم سمٞمّمٚمقا  ُم٤م[  ُمٌتقر أوًمف اًمٙمالم] : الشقخ

 سمـ أذاٟمف ٜمتٝملسمٞم، وسمس إذان: وفمٞمٗمتف اعم١مذن، ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م أن ُمع، سمس ًمٚمٛم١مذن

ٜمِٞمح، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم يّمٚمقا : وفمٞمٗمتٝمؿ أظمريـ، شاهلل إٓ إهل ٓ»
ِ
 واعم

 صالة ومٞمف، يم٤مُمٚم٦م صالة شمٙمقن ٓزم سمٞمٜمام، حمٛمد قمغم صؾِ  مهللا: سمٞم٘مقل اًمّٚمـل: ُمٜمٝمؿ

 إذان ي٠ميت اإلضم٤مسم٦م سمٕمد ومٝمذاش اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمالة»: اؾمٛمٝم٤م اًمتل اًمّمالة ذم سمٜمّمٚمٞمٝم٤م

 أن وهق، سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ًمف اًمدقم٤مء ي٠ميت اًمّمالة سمٕمد -اًمّمالة ي٠ميت: أي-
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 اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمًدا آِت ، اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة، اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه بَّ رَ  مهللا»: ي٘مقل

 ختٚمػ ٓ إٟمؽ» ومٞمف ُم٤م هلقن، سمس، شوقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  واسمٕمثف، واًمٗمْمٞمٚم٦م

 ُمـ»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام، اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل هق أُم٤م، احل٤مؿمٞم٦م هذه ومٞمف ُم٤مش اعمٞمٕم٤مد

 حمٛمًدا آِت ، اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة، اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا: اًمٜمداء يًٛمع طملم ىم٤مل

 يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طَمٚم٧َّْم ، وقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  واسمٕمثف، واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م

 .احلدي٨م هٙمذاش اًم٘مٞم٤مُم٦م

، واًمًالم اًمّمالة ٞمفقمٚم اًمرؾمقل ؿمٗم٤مقم٦م ٟمٙم٥ًم ؿم٤من ُمـ: اًم٘مْم٤مي٤م هذه ومتذيمروا 

 .اًمقؾمٞمٚم٦م سمدقم٤مء ًمف ٟمدقمق صمؿ، ط حمٛمد قمغم ٟمّمكم صمؿ، اعم١مذن ٟمجٞم٥م

 .ش .: 41: .9/  3/  واًمٜمقر اهلدى»

 األذان مـ الػراغ دعاء بعد القجف عذ ادسح

 ومٕمؾ ٓطمٔمتف صمؿ، ُم٤م سمدقم٤مء ؿمٖمؾ أم، اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م ؿمٖمؾ هؾ أدري ُم٤م: الشقخ

، اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ وٓ، ُمنموقم٤مً  ًمٞمس ًمٚمقضمف اعمًح هذا إن: أىمقل وم٠من٤م، هٙمذا سمٞمده

ع ٓ أومم سم٤مب ومٛمـ يرومع مل وم٢مذا، يديف رومع ًمق وسمخ٤مص٦م  وضمٝمف يٛمًح أن ًمف ُينْمَ

 سمٕمد سم٤مًمٙمٗملم اًمقضمف ُمًح سمنمقمٞم٦م ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض هٜم٤مك يم٤من إن ٕنف: هٙمذا

 أطمد ٓ ًمٙمـ، اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من اعمًتٜمد هذا أن وًمق، ُمًتٜمد ومٚمٝمؿ اًمدقم٤مء

ن سم٠منف: ي٘مقل  .اًمًٜم٦م ذم إـمالىم٤مً  ًمف أصؾ ٓ ومٝمذا، هٙمذا ووُمِٕمؾ، ُمثالً  سمدقمقة َوُدقِمك ُأذِّ

 ش11: 11: 11/ 481/واًمٜمقر اهلدى»

 األذان بعد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ بالصالة اجلفر حؽؿ

: ىمقًمف: [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .شُمٙمروه حمدث.. .ط اًمرؾمقل قمغم مواًمًال سم٤مًمّمالة اجلٝمر»

ر أن ُمٗمٝمقُمف: ىمٚم٧م  ىمقًمف هق: ىمٞمؾ وم٢من ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ وم٠مجـ ؾمٜم٦م هب٤م اإلها
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 اًمٙمت٤مب ذم ُم٣م وىمد..ش .قمكم صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ط

 سم٢مضم٤مسم٦م اح٠مُمقريـ ًمٚم٤ًمُمٕملم ومٞمف اخلٓم٤مب ان: وم٤مجلقاب إذان قمٜمد اًمذيمر وم٘مرة ذم

 وهذا سمٜمٗمًف ٟمٗمًف أجْم٤م جيٞم٥م سم٠منف اًم٘مقل ًمزم وإٓ ٟمٗمًف اعم١مذن ومٞمف يدظمؾ وٓ اعم١مذن

 .اًمديـ ذم سمدقم٦م سمف واًم٘مقل سمف ىم٤مئؾ ٓ

 ها؟ ط قمٚمٞمف اًمّمالة ُمـ اعم١مذن يٛمٜمع ومٝمؾ: ىمٞمؾ وم٢من

 ومٞمف اًمزي٤مدة ظمِمٞم٦م إذان قم٘م٥م يٚمتزُمٝم٤م أن ُمـ يٛمٜمع وإٟمام ُمٓمٚم٘م٤م يٛمٜمع ٓ: ىمٚم٧م

 مل وُمـ - اًم٤ًمُمع وهق - ط قمٚمٞمف ٟمص ُمـ سملم ويًقى ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م سمف يٚمحؼ وأن

  .ومٚمٞمت٠مُمؾ. سمف اًم٘مقل جيقز ٓ ذًمؽ ويمؾ - اعم١مذن وهق - قمٚمٞمف يٜمص

 ش[118»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 األذان عؼقب اهلل رشقل عذ الصالة حؽؿ

 إذان؟ قم٘مٞم٥م اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م: السمال

 وشم٤مرةً ، واضم٤ٌمً  يٙمقن وشم٤مرةً ، ومرو٤مً  يٙمقن شم٤مرةً : يمثػمة أطمٙم٤مم قمٚمٞمف شمدور: الشقخ

 .اجلقاب هق هذا، سمدقم٦مً  يٙمقن وشم٤مرةً ، ُمًتح٤ٌمً  أو ؾمٜم٦مً  يٙمقن

 .إذان سمٕمد: السائؾ

 .إذان سمٕمد يمٚمٛم٦م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م: الشقخ

 إذان؟ قم٘مٞم٥م ط اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م: السائؾ

، ٞمكماًمتٗمّم اجلقاب هبذا أضمٌتؽ ًمذًمؽ، إذان قم٘مٞم٥م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م: الشقخ

 :إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب

 إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف، ؾمٜم٦م وإُم٤م واضم٥م إُم٤م ومٝمق إذان يًٛمع عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 وم٢مهن٤م، اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ، قمكمَّ  َصٚمُّقا  صمؿ، ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ

 اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ ،هق أن٤م أيمقن أن وأرضمق، ًمرضمؾ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم درضم٦م
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 ومٛمـ، قمكمَّ  ومّمٚمقا »: قمٜمل ذه٧ٌم قم٤ٌمرة احلدي٨م وذمش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م

 ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل وُمـ، قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم واطمدة ُمرةً قمكم  صغم

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل

 قمغم اًمّمالة أن ذم ؿمؽ ومال -اًمٞمقم واىمع هق ُم٤م وسمخ٤مص٦م- ًمٚمٛم١مذن سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م 

 سملم اًمتٗمريؼ جي٥م وًمذًمؽ، اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يٗمٕمٚمٝم٤م مل سمدقم٦م سم٠مهن٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وضم٥م ُمٚمس ذم ُذيمِرَ  إذا ط اًمٜمٌل سم٠من: ي٘مقًمقن -ُمثالً - وم٤مًمٕمٚمامء، وصالة صالة

 ىم٤مل يمام، قمٚمٞمف اًمّمالة ذيمر يمٚمام إومْمؾ ًمٙمـ، واطمدة ُمرةً  إىمؾ قمغم قمٚمٞمف اًمّمالة

 هذا شقمكمَّ  ُيَّمؾِّ  ومل قمٜمده ذيمرت ُمـ اًمٌخٞمؾ» :ُمٜمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 .هٙمذا ُمرةً  شمٙمقن وىمد، هٙمذا ُمرةً  شمٙمقن ىمد اًمّمالة أن سمٞم٤من

، وصالة صالة سملم خيٚمط وٓ، ديٜمف ذم سمّمػماً  يٙمقن أن جي٥م وم٤معمًٚمؿ: وًمذًمؽ 

 وضمقسم٤مً  إُم٤م ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن ومٕمٚمٞمف إذان يًٛمع اًمذي أن آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت وم٠من٤م

 .اًمٕمٚمامء مجٝمقر رأي هق يمام اؾمتح٤ٌمسم٤مً  وإُم٤م احلدي٨م فم٤مهر هق يمام

: ُمثالً ، ُمقاـمٜمٝم٤م سم٤مظمتالف أطمٙم٤مُمٝم٤م ختتٚمػ اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة: وم٠مىمقل

: ىم٤مل ُم٤م سمٕمد، ط اهلل رؾمقل ىم٤مل، أطم٤مدي٨م أو طمديث٤مً  روى اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓمٞم٥م

 ٓمٞم٥مواخل ٟمٌٞمٜم٤م قمغم ٟمّمكم أن ًمٜم٤م جيقز هؾ، ويمذا يمذا اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 ح٤مذا؟، ٓ: ٟم٘مقل خيٓم٥م؟

: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧َم  إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن 

 يً٘مط اًمقاضم٥م إُمر هذا، سمٛمٕمروف أُمرش أنّم٧م»: ىمقًمؽش ًمٖمقت وم٘مد، أنّم٧م

 وٓ، ُمٌتغمً  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ط اًمٜمٌل قمغم صغم وم٢مذا، اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م

 يٙم٤مد ٓ ومٝمق ط ٟمٌٞمف حلدي٨م سمحٌف ُمٌتغم يم٤من إذا، يشمٕمٌػم شمًتٜمٙمرواقمكّم  شمًتٕمجٚمقا 

ٌُْٚمقيُمؿْ  ▬: ي٘مقل اهلل ٕن: ط: سم٘مقًمف ويتٌٕمٝم٤م إٓ سمٙمٚمٛم٦م يتٙمٚمؿ ِّ  َوَٟم  َواخْلػَْمِ  سم٤ِمًمنمَّ

 .[31: إنٌٞم٤مء] ♂ومِْتٜم٦َمً 

 ُمـ سم٤مإليمث٤مر إٟم٤ًمٟم٤مً  يٌتكم اهلل يم٤من وم٢مذا، سم٤مًمنم ويٙمقن سم٤مخلػم يٙمقن آسمتالء: إذاً  
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 قمغم صؾ مهللا: اًمرؾمقل ذيمر ويمٚمام، اجلٛمٕم٦م يقم ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م

 إذا»: ٟمٌٞمٜم٤م ىمقل طمٙمٛم٦م سمذًمؽ وظم٤مًمٗمٜم٤م، ومقى اجلٛمٕم٦م يقم ُمٚمس ص٤مر، ط، حمٛمد

 .ًمٖمقت وم٘مد، احلدي٨م شإًمخ.. .أنّم٧م ىمٚم٧م

 إٟمام، ٓ، ٟمّمكم ٓ ٟمريد ُم٤م وُمتك ٟمّمكم ٟمريد ُم٤م ُمتك ٟمحـ يمٞمٗمٜم٤م قمغم ًمٞمس: ًمذًمؽ 

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  الومَ  ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام هق  جَيُِدوا ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙمِّ

ِٝمؿْ  ذِم  ًِ ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  .[61: اًمٜم٤ًمء] ♂شَم

 وأطم٤مدي٨م رسمٜم٤م يمت٤مب ُمـ رسمٜم٤م ذيٕم٦م ٟمٗمٝمؿ: اًم٤ًمسمؼ سمحثٜم٤م ذم ىمٚمٜم٤م يمام ٟمٕمقد ومٜمحـ 

 سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ هق يمام اًمّم٤مًمح وم٤مًمًٚمػ، ًمذًمؽ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٞمؼوشمٓمٌ ٟمٌٞمٜم٤م

هنؿ يم٤من اعمًٚمٛملم ، ويٜمزل اهلل إٓ إهل ٓ سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ ويٜمٝمٞمف سم٤مًمتٙمٌػم إذان يٌتدئ ُُم١َمذِّ

 ُم٤م: ىم٤مل صاليت؟ ُمـ ًمؽ أضمٕمؾ يمؿ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل يمام ٟمزوًمف سمٕمد ؿم٤مء إن

 رزىمؽ أجْم٤مً .. شذٟمٌؽ ًمؽ ُيٖمٗمر: إذاً : ىم٤مل، يمٚمٝم٤م صاليت ًمؽ أضمٕمؾ: إذاً : ىم٤مل، ؿمئ٧م

 .احلدي٨م ذم رء أي أو

 ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ومٞمٙمثر، أذاٟمف ُمٙم٤من أو ُمٜم٤مرشمف ُمـ اعم١مذن هذا يٜمزل ُم٤م سمٕمد: اًمِم٤مهد

 هذه ٓ، سمدقم٦م هذه ٓ: اعمًٚمٛملم سملم ظمالوم٤مً  وٟمقضمد ؿمٕمػمة ٟمجٕمؾ أن أُم٤م، اًمّمالة

 سمال أذاٟمف ويٜمتٝمل ؿأطمده ي١مذن يم٤من، اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م وؾمع ُم٤م ويًٕمٜم٤م، إًمخ. .ٓ، ؾمٜم٦م

 أو، اهلل ذيمرت أو، ىمرآن ىمرأت: ًمف ي٘مقل ذًمؽ سمٕمد أطمد وٓ، ويٜمزل اهلل إٓ إهل

 قمغم اًمّمالة شمّمٌح أن أُم٤م، إـمالىم٤مً  سمف قمالىم٦م ًمف أطمد ُم٤م، ط اًمٜمٌل قمغم صٚمٞم٧م

، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل حم٥م هذا، ضمداً  ظمٓمػمة وؿمٕمػمة، إذان ُمع ؿمٕمػمة اًمرؾمقل

 اهلل، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ُمٌٖمض هذا اًمرؾمقل قمغم كميّم وٓ ي١مذن اًمذي هذا أُم٤م

 هذا؟ ذم اعمًٚمٛملم أوىمع اًمذي ُم٤م، أيمؼم

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َوٓ▬ اًمديـ ذم آسمتداع ؿم١مم ُمـ هذا  يملِمَ  ُِم ـَ ▬ [31: اًمروم] ♂اعْمنُْمِ  ُِم

ـَ  ِذي ىُمقا  اًمَّ  .[34: اًمروم] ♂وَمِرطُمقنَ  ًَمَدهْيِؿْ  سماَِم  طِمْزٍب  يُمؾُّ  ؿِمٞمًَٕم٤م َويَم٤مُٟمقا  ِديٜمَُٝمؿْ  وَمرَّ

 همػمه٤م وذم ؾمقري٤م وذم هذا سمٚمدٟم٤م ذم اًمٜم٤مس أيمثر أن -اًمِمديد إؾمػ ُمع- ٟمٕمٚمؿ 
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 ًمٚمرؾمقل اعمٌٖمض هق وهذا اعمٌتدع هق هذا إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم يّمكم ُم٤م اًمذي أن

 .واٟمًٚم٧م سمدائٝم٤م رُمتٜمل: ىمٞمؾ يمام واحل٘مٞم٘م٦م، اًمًالم قمٚمٞمف

٥م أن: احل٘مٞم٘م٦م  ىم٤مل يمام، ط اًمرؾمقل يتٌع اًمذي هق اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اعمُـحِّ

ٌُّقنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  ىُمْؾ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم
َ  حُتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ : قمٛمران آل] ♂اّللَّ

 : اًمِم٤مقمر ىم٤مل هٜم٤م وُمـ، [31

ٌَسِ  قمغم دمري ٓ اًمًٗمٞمٜم٦م إن  ُم٤ًمًمٙمٝم٤م شمًٚمؽ ومل اًمٜمج٤مة شمرضمق  اًمَٞم

 : أجْم٤مً  ىم٤مل وُم٤مذا

 سمديع اًم٘مٞم٤مس ذم ًمٕمٛمرك هذا  طمٌف شُمْٔمِٝمر وأن٧م اإلهل شمٕميص

 ُمٓمٞمع حي٥م عمـ ٥مــــٛمحـاًم إن   ٕـمٕمتف ص٤مدىم٤مً  طمٌؽ يم٤من ًمق

 اُمرأة حي٥م واطمد، اًمٜم٤مس سملم هذا هذا؟ أجـ، قمامه٤م قمغم ُمٓمٞمع حي٥م عمـ اعمح٥م

 ٟمحـ ًمٙمـ، ي٘مقًمقن يمام ورظمٞمص هم٤مزم يمؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م ذم ومٞمٜمٗمؼ، إًمخ.. ىمذرة دٟم٦ًم ُمثالً 

 قمٜمد وٟمقىمٗمٝم٤م، ٟمٗمقؾمٜم٤م مج٤مح ُمـ ٟمٙمٌح ٓ ح٤مذا، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طُم٥ّم  ٟمدقمل

 إِنْ  ىُمْؾ ▬: آشم٤ٌمع دًمٞمؾ، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمح٥م أنٜم٤م مت٤مُم٤مً  ًمٜمث٧ٌم، ٟمٌٞمٜم٤م ؾمٜم٦م طمدود

ٌُّقنَ  يُمٜمُْتؿْ 
َ  حُتِ ٌُْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ ُ  حُيٌِْ  سم٤مرك، ؾم٠مخ٧م ُم٤م قمغم ضمقايب هذا [31: قمٛمران آل] ♂اّللَّ

 .ومٞمؽ اهلل

 أنش اًمٖمٛمر إٟم٤ٌمه» ذماسمـ طمجر  احل٤مومظ ذيمر، أؾمت٤مذي اعمقوقع ٟمٗمس: شمال

، ـه814 ؾمٜم٦م ذم إٓ شمٙمـ مل إذان سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة إحل٤مق

 .اعمٕمروومقن اًمٕمٌٞمديقن هؿ اًمذيـ اًمٗم٤مـمٛمٞمقن اسمتدقمف ُمـ وأول: ىم٤مل

 .ُمٍم ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ، ُمٕمروف هذا صحٞمح: الشقخ

، اًمث٤مًم٨م وٓ اًمث٤مين وٓ إول اًم٘مرن ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م مل ؾمٜم٦م صمامٟمامئ٦م وم٤مٟمٔمر: السائؾ

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل وآىمتداء.. ضم٤مءت إٟمام، ويمذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ُم١مذٟمقا 

 .إول
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 .آشم٤ٌمع ُيْٚمِٝمٛمٜم٤م أن اهلل ٟم٠ًمل، صحٞمح هذا: الشقخ

 ش11: 37: 73/ 497/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 49 :11/ 497/ واًمٜمقر اهلدى»

 ادقعاد ختؾػ ال إكؽ: زيادة تصح هؾ

ٞمَٕم٤مدَ  خُتْٚمُِػ  ٓ إِٟمََّؽ ▬: زي٤مدة: مداخؾة
ِ
 سمٕمض ذم ورد هؾ [197: قمٛمران آل] ♂اعْم

 ؟..ًمٚمٌخ٤مري اًمرواي٤مت

 اًمٜمًخ سمٕمض ذم ًمٙمـ، دوهن٤م هل اعمٕمرووم٦م اًمٌخ٤مري رواي٦م شمّمح ٓ، ٓ: الشقخ

 روايتلم ًمٚمٌخ٤مري أن يقهؿ فٕن: اًمٌخ٤مري رواي٤مت سمٕمض ذم: ي٘م٤مل ٓ ًمٙمـ، ضم٤مءت

 شمريد يمٜم٧م إن، يمذًمؽ إُمر ًمٞمس، شم٠مت مل إظمرى وذم، ضم٤مءت رواي٦م ذم إىمؾ قمغم

 .يمذًمؽ إُمر ومٚمٞمس هذا

 .أريد اًمذي هذا: مداخؾة

 ذم اًمزي٤مدة هذه ضم٤مءت: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًمذي إٟمام، يمذًمؽ إُمر ًمٞمس، ٓ: الشقخ

 واطمد ـمريؼ ًمف احلدي٨م ٕن: اًمٌخ٤مري رواي٤مت سمٕمض ذم ًمٞمس اًمٌخ٤مري ٟمًخ سمٕمض

، قمٞم٤مش سمـ قمكم قمـ يرويف أجْم٤مً  وأمحد، قمٞم٤مش اسمـ قمـ ؿمٞمخف قمـ يرويف وم٤مًمٌخ٤مري

، اًمِمٞمخ هذا ُمع يٚمت٘مقن يمٚمٝمؿ، اًمِمٞمخ هذا ـمريؼ ُمـ أجْم٤مً  يرويف اًمٌٞمٝم٘مل سمٙمر وأبق

 .سم٤مًمقاؾمٓم٦م وسمٕمْمٝمؿ وأمحد يم٤مًمٌخ٤مري ُم٤ٌمذة سمٕمْمٝمؿ

ح ٝم٤موقمٚمٞم اًمٞمقم اعمتداوًم٦م اًمٜمًخ ذم اًمٌخ٤مري رواي٦م  هذه ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م ذا

 أُم٤م، ُمٓمٌققم٦م أن شمٕمرف وٓ ىمديامً  يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٜمًخ سمٕمض ذم ضم٤مءت وإٟمام اًمزي٤مدة

 هذه ومٞمف ًمٞمس أمحد ُمًٜمد ذم، قمٞم٤مش سمـ قمكم اًمٓمريؼ هذه ُمـ وم٘مط ومٝمل اًمرواي٦م

 ومٞمف ًمٞمس طمديث٤مً  واعمٓمٌققم٦م ىمديامً  اًمٌخ٤مري صحٞمح ُمـ اعمٕمرووم٦م اًمٜمًخ ذم، اًمزي٤مدة

 .اًمزي٤مدة هذه

 ذم اعمٓمٌققم٦م اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ ٟمًخ٦م ذم سحي٦م وم٘مط اًمزي٤مدة هذه ضم٤مءت
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 وأبق، قمٞم٤مش سمـ قمكم قمغم دارت يمٚمٝم٤م اًمٓمرق ٕن: ؿم٤مذة احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ ومتٕمتؼم اهلٜمد

 ٟمٗمًف اًمٌٞمٝم٘مل يم٤من ًمق، سم٤مًمقاؾمٓم٦م وإٟمام ُم٤ٌمذة قمٞم٤مش سمـ قمكم قمـ يروه مل اًمٌٞمٝم٘مل سمٙمر

 ًمرواي٦م عمخ٤مًمٗمتف ؿم٤مذة زي٤مدشمف ًمٙم٤مٟم٧م ذةُم٤ٌم اًمِمٞمخ هذا قمـ احلدي٨م هذا روى ىمد

 اًمٜمًخ هذه ذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ح٤م خم٤مًمٗم٤مً  صمؿ، واإلشم٘م٤من احلٗمظ ذم اجلٌؾ اًمًٜم٦م إُم٤مم

 .اًمزي٤مدة هبذه اًمٕمٛمؾ أرى ٓ ًمذًمؽ: اًمٞمقم اعمتداوًم٦م

 اًمٓم٤مئل قمقف سمـ حمٛمد وإٟمام زائداً  طمٙمامً  شمْمٛمٜم٧م ُم٤م هل: اًمِمٞمخ ي٘مقل: مداخؾة

 .هب٤م شمٗمرد اًمذي

 صم٘م٦م؟: يٕمٜمل: خالشق

 ُم٤م اًمث٘م٦م يروي أن هق اًمِمذوذ شمٕمريػ قمغم، ُمٜم٤موم٤مة ومٞمٝم٤م ًمٞمس، ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .اًمث٘م٤مت خي٤مًمػ

 اًمزي٤مدة؟ ذم أو اعمٕمٜمك ذم اًمث٘م٤مت خي٤مًمػ أن: ُمٕمٜمك ُم٤م: الشقخ

 .وهذا هذا يٙمقن ىمد: مداخؾة

 يمت٥م ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ي٘مقل، اًم٘مدىمدة ُمـ دقمؽ: الشقخ

 اًمِم٤مذ احلدي٨م وإٟمام، همػمه يرو مل ُم٤م اًمث٘م٦م يروي سم٠من اًمِم٤مذ ي٨ماحلد ًمٞمس: اعمّمٓمٚمح

 ُمرد هق هٜم٤م اعم٘مّمقدة اعمخ٤مًمٗم٦م أن يٗمٞمدك هذا، همػمه ومٞمف ظم٤مًمػ ُم٤م اًمث٘م٦م يروي أن

 ُمٕمٜمك ومٞمف ومٝمذا اًمث٘م٤مت يروه ومل أصٚمف ُمـ طمديث٤مً  اًمث٘م٦م روى إذا: ىم٤مل ٕنف: اًمزي٤مدة

، ُم٤م طمدي٨م سمرواي٦م شمٗمرد وإٟمام ُمٜمف أوصمؼ هق عمـ خم٤مًمٗم٦م ومٞمف ُم٤م دام ومام، يمثػمة أخٗم٤مظ وومٞمف

 احلدي٨م ًمٙمـ، ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م زي٤مدة ي٠ميت ُم٤م أول ي٠ميت هٜم٤م سمؾ ؿم٤مذاً  يًٛمك ٓ احلدي٨م هذا

 .همػمه رواه ُم٤م اًمث٘م٦م يروي أن: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يمالم ومٛمـ اًمِم٤مذ

ٟمٜم٤م اًمٌح٨م هذا ذيمرت وأن٤م  يتذيمروا أن سم٢مُمٙم٤مهنؿ ضمدة ُمـ صحٌقٟم٤م اًمذيـ إظمقا

: ىمقهلؿ وسملم، ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م زي٤مدة: ىمقهلؿ سملم اًمٗمرق شمٗمّمٞمؾ ذم ث٧مسمح ُمٙم٤من ذم

، قمدداً  أيمثر أو ُمٜمف أوصمؼ هق ُمـ ومٞمف خي٤مًمػ ُم٤م اًمث٘م٦م يروي أن هق اًمِم٤مذ احلدي٨م

 صدد ذم أن٤م ُم٤م وي١ميمد يقوح ًمٕمٚمف واعمث٤مل: ُمثالً  ذًمؽ قمغم ضسم٧م أنٜمل: واًمِم٤مهد
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 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ـُم اًمّمحٞمحلم ذم، أـمٞمؾ أن أريد وٓ ـمقيؾ احلدي٨م، سمٞم٤مٟمف

 أخٗم٤مً  ؾمٌٕمقن أُمتل ُمـ اجلٜم٦م يدظمؾ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس

 أظمتٍمه٤م ىمّم٦م ذم ىم٤مل صمؿ شاًمٌدر ًمٞمٚم٦م يم٤مًم٘مٛمر وضمقهٝمؿ قمذاب وٓ طم٤ًمب سمٖمػم

 هذا ضم٤مء يتقيمٚمقن رهبؿ وقمغم يتٓمػمون وٓ يٙمتقون وٓ يًؽمىمقن ٓ اًمذيـ هؿ: أن

 ومٝمٛمؽ طم٥ًم: وم٤مٔن شيًؽمىمقن وٓ يرىمقن ٓ اًمذيـ هؿ»: عمًٚمؿ اًمرواي٦م ذم احلدي٨م

: زي٤مدة، ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م ُم٤م طم٥ًم خت٤مًمػ ُم٤م اًمِمٞمخلم؟ رواي٦م خت٤مًمػ اًمزي٤مدة هذه اًم٤ًمسمؼ

ٞمَٕم٤مدَ  خُتْٚمُِػ  ٓ إِٟمََّؽ ▬
ِ
 .[197: قمٛمران آل] ♂اعْم

 ..احلٙمؿ اؾمتدٓل شمْمٛمٜم٧م: يٕمٜمل: مداخؾة

ٞمَٕم٤مدَ  خُتْٚمُِػ  ٓ إِٟمََّؽ ▬: الشقخ
ِ
 هب٤م ي٠مت مل ًمق زي٤مدة شمتْمٛمـ ٓ[ 197: ٛمرانقم آل] ♂اعْم

 شمزاد؟ أن جيز مل احلدي٨م

 اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي احلدي٨م شمذيمر ًمٕمٚمؽ، إُمر اٟمتٝمك: الشقخ

[ اًمٜمٌل أن] قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ

 وضمٝم٧مو، إًمٞمؽ ٟمٗمز أؾمٚمٛم٧م إين مهللا: وم٘مؾ ُمْمجٕمؽ أظمذت إذا»: ًمف ىم٤مل ط

 ُمٜمؽ ُمٜمج٤م وٓ ُمٚمج٠م ٓ، إًمٞمؽ فمٝمري وأخجئ٧م، إًمٞمؽ أُمري وومقو٧م، إًمٞمؽ وضمٝمل

 اًمؼماء طمدي٨م وُمـ شأرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م، إًمٞمؽ إٓ

 ح٤م ًمٙمٜمف، يديف سملم أقم٤مده ط اًمٜمٌل ومؿ ُمـ اًمقضمف هذا حيٗمظ أن قمغم قمٜمف اهلل ريض

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل شأرؾمٚم٧م اًمذي سمرؾمقًمؽ»: وم٘م٤مل أظمٓم٠م آظمره إمم وصؾ

 صدره ضب أنف»: اًمؽمُمذي رواي٦م وذم شأرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ، ٓ»: واًمًالم

 جيقز ومال شمقىمٞمٗمٞم٦م إوراد أن سيح احلدي٨م ومٝمذا شأرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ، ٓ: وىم٤مل

 !قمٚمٞمٝم٤م؟ اًمزي٤مدة جيقز ومٙمٞمػ، ومٞمٝم٤م سمٚمٗمظ ًمٗمظ اؾمتٌدال

 دقمقٟم٤م إذا ًمٜم٤م جيقز الوم ري٥م أو ؿمؽ دون يمذًمؽ وهق، يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا

 حمٛمداً  آت اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا: وىمٚمٜم٤م ط اهلل سمرؾمقل

 ٓ إٟمؽ: قمٜمدٟم٤م ُمـ ٟمزيد أن، وقمدشمف اًمذي اعمحٛمقد اعم٘م٤مم واسمٕمثف واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م

 اًمٜمٌل قمـ شمّمح مل أهن٤م دام ُم٤م ًمٙمـ، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم آي٦م ومٞمٝم٤م يم٤من وإن، اعمٞمٕم٤مد ختٚمػ
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 .حلدي٨م هذا قمغم اًمزي٤مدة دمز ؿومٚم ط

 وهذا اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘م٤مل يمام أدريمٜم٤م إذا اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ شمٜم٤مذم ٓ أهن٤م: وىمقًمٜم٤م

ئد أن: صحٞمح ىمقل  ٓ يمذًمؽ ُم٤م[ طمدي٨م] ُمـ اًمٜم٘مص جيقز ٓ ومٙمام اًمٜم٤مىمص أخ اًمزا

 ذم ضم٤مءت إٟمام اًمزي٤مدة هذه سم٠من اًمٌح٨م يم٤من وهذا، صحٞمح سمٜمص إٓ ومٞمف اًمزي٤مدة جيقز

 إىمؾ أو آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مهؿ اًمذيـ اًمث٘م٤مت ومٞمف ظم٤مًمػ ًمٙمـ صم٘م٦م ـمريؼ وُمـ، ٞمٝم٘ملاًمٌ ؾمٜمـ

 هذه دون احلدي٨م روي٤م اًمٌخ٤مري واإلُم٤مم أمحد اإلُم٤مم وهق آٟمٗم٤مً  اؾمتحيٟم٤مهؿ

 سمزي٤مدة وًمق اعمخ٤مًمٗم٦م ٕن: اًمث٘م٤مت زي٤مدة خت٤مًمػ ٓ اًمث٘م٦م زي٤مدة إن ي٘م٤مل ومال، اًمزي٤مدة

 .دمقز ٓ ًمزي٤مدةا ٕن احلٙمؿ يٖمػم ًمٙمـ، احلٙمؿ يٖمػم ٓ ًمٗمظ

 ش13: 37: 11/ب41: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 أم ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ بالصالة ادستؿع يبدأ هؾ األذان اكتفاء بعد

 الدعاء؟

 هذه رب مهللا»: ي٘مقًمقن اعم١مذن يٜمتٝمل قمٜمدُم٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  ٟمرى: السائؾ

 ومٞمام، شُمـ اعم١مذن اٟمتٝمك إذا» وًمٗمٔمف طمدي٨م ىمرأت وًمٙمـ آظمره إممش اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة

 اًم٘مقل هق ومامش اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾمٚمقا  صمؿ قمكمَّ  صٚمقا  صمؿ اعم١مذن ي٘مقل يمام ىمقًمقا »: ي٘مقل هُمٕمٜم٤م

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمحٞمح

ه اًمذي احلدي٨م ذم هق: الشقخ  ُمـ أيمثر ذيمرٟم٤مه وأجْم٤مً  صحٞمح طمدي٨م هق، ىمرأ

 سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف مم٤م وهق ُمرة

 وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل يضر اًمٕم٤مص

 صمؿ قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم واطمدةً  ُمرةً  قمكمَّ  صغم ُمـ وم٢مٟمف قمكمَّ  صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ

 ومٛمـ ًمرضمؾ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم ُمٜمزًم٦م أو اجلٜم٦م ذم درضم٦م وم٢مهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل ؾمٚمقا 

 طمدي٨م ذيمرٟم٤م يمام احلدي٨م هذاش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمتلؿمٗم٤م ًمف طمٚم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل

 : أُمقر سمثالصم٦م ي٠مُمر وهق صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه صحٞمح
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 صقشمف يرومع ٓ ًمٙمٜمف ي١مذن يم٠منف مت٤مُم٤مً  اعم١مذن ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ ي٘مقل أن: إول

 .سم٤مإلضم٤مسم٦م

 اًمّمالة شمٙمقن أن إُم٤م واًمّمالة، ؾمٚمؿ ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن: اًمث٤مين وإُمر

 قم٤ٌمرة أوضمز يم٤من ُم٤م ُمٜمٝم٤م خيت٤مر أن ويٛمٙمٜمف يمثػمة صٞمغ وهل٤م إومْمؾ هلو اإلسمراهٞمٛمٞم٦م

 أن احلدي٨م رواي٦م وذم اًمٙمت٥م ذم اعمٕمت٤مد هق يمام أظمرى قم٤ٌمرة أي قمغم ي٘متٍم أن وجيقز

 .اًمث٤مين إُمر هذا، شوؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا»: ي٘مقل

 وذًمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م شمٚمؽ ط ًمٜمٌٞمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ يٓمٚم٥م أن: اًمث٤مًم٨م وإُمر

 اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه اًمذي احلدي٨م ذم ط اًمٜمٌل قمٚمٞمف طمضَّ  اًمذي واًمدقم٤مء سم٤مًمٚمٗمظ

 اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم

 اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه ربَّ  مهللا: اًمٜمداء يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ط

 ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م وقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  فواسمٕمث واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمداً  آت

 : اًمتًٚمًؾ قمغم صمالصم٦م أواُمر ومٝمذهش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 .اإلضم٤مسم٦م: إول إُمر

 .ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة: اًمث٤مين وإُمر

 .ضم٤مسمر سمحدي٨م ًمف اًمدقم٤مء: اًمث٤مًم٨م وإُمر

 : اًمٗمقائد سمٕمض قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م

 سم١ًمال قمالىم٦م ًمف وهذا ًمٚمقضمقب ًمٞمس احلدي٨م هذا ذم اعمذيمقر إُمر أن: ُمٜمٝم٤م

 ضم٤مء ُم٤م اقمت٘م٤مدي ذم أمهٝم٤م اًمقضمقب قمدم قمغم اًمداًم٦م اًم٘مرائـ سمٕمض ًم٘مٞم٤مم ذًمؽ ؾمٌؼ

 إذا اجلٛمٕم٦م يقم يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م ذم

 ؾمٙمتٜم٤م اعم١مذن ؾمٙم٧م وم٢مذا سم٤محلدي٨م أظمذٟم٤م سم٤مٕذان اعم١مذن وأظمذ اعمٜمؼم قمٛمر صٕمد

 قمغم وهق اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمـ ُمِمٝمد قمغم ي٘مع ومٕمؾ هذا اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وظمٓم٥م

ُتٝمؿ وٓ ي١مذن واعم١مذن يتٙمٚمٛمقن اًمٜم٤مس يرى اعمٜمؼم ٙمِّ ًَ  ذًمؽ ومٙم٤من قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر وٓ ُي

 شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ قمٛمر ؾمٙم٧م ح٤م وإٓ ُمًتٜمٙمراً  ًمٞمس قمٛمٚمٝمؿ أن قمغم دًمٞمالً  اًمًٙمقت
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 .قمٛمر هق ُمـ ضمٞمداً 

 قمٚمٞمـف ُمٜمٙمـراً  ًمـف وم٘مـ٤مل رضمـؾ دظمـؾ طمٞمـٜمام ٕمـ٦ممج يـقم خيٓم٥م يم٤من اًمذي اًمٗم٤مروق قمٛمر

 آخقوــقء»: ًمــف وم٘مــ٤مل ضمئــ٧م صمــؿ ومتقوــ٠مت إذان ؾمــٛمٕم٧م أن إٓ يمــ٤من ُمــ٤م»: ىمــ٤مل، شمــ٠مظمره

 اجلٛمٕمـــــــ٦م أتــــــك ُمـــــــ»: ي٘مـــــــقل ط اهلل رؾمــــــقل -ؾمــــــٛمٕم٧م ىمـــــــ٤مل أو- ىمــــــ٤مل وىمــــــد أجْمــــــ٤مً 

 ش.ومٚمٞمٖمتًؾ

 أول ذم احلْمقر قمـ شم٠مظمر رضمالً  رأى اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م ومٝمذا

 وهؿ يديف سملم هؿ اًمذيـ اًمٜم٤مس قمغم يًٙم٧م ومٙمٞمػ قمٚمٞمف يًٙم٧م مل ذًمؽ وُمع اخلٓم٦ٌم

 ؾمٙمقت ُمـ اًمٕمٛمؾ هذا ومدل واضم٦ٌم إضم٤مسمتف أن اومؽماض قمغم ي١مذن واعم١مذن يتٙمٚمٛمقن

 .واضم٦ٌم ًمٞم٧ًم اإلضم٤مسم٦م أن اعمًجد ذم احل٤مضيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ ومٕمؾ قمغم قمٛمر

: ٘مقلي اعم١مذن ؾمٛمع ط اًمٜمٌل أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء أنف أجْم٤مً  ذًمؽ وُمـ

 إمم سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اًمٕم٤ٌمرة ي٘مؾ ملش أؿمٝمد وأن٤م»: ىمقًمف قمغم يزد ومٚمؿش اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد»

 .رءٌ  هذا اًم٘مرائـ ُمـ حييين ٓ مم٤م ذًمؽ همػم

 آت»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف يٜمتٝمل ضم٤مسمر دقم٤مء أن وهق أٓ آظمر ورءٌ 

 ٓ إٟمؽ»: زي٤مدة أُم٤م، شوقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  واسمٕمثف واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمداً 

 يمالمه٤م أمحد واإلُم٤مم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم ٕن ُمٜمٙمرة شمٙمـ مل إن ؿم٤مذة ومٝملش اعمٞمٕم٤مد ختٚمػ

 اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده قمٞم٤مش سمـ قمكم وهق هلام ؿمٞمخ ـمريؼ ُمـ ضم٤مسمر قمـ احلدي٨م هذا روي٤م

 إٟمؽ»: اًمزي٤مدة هذه قمٜمدمه٤م ًمٞمس ط اهلل رؾمقل قمـ ضم٤مسمر قمـ اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد إمم

 سمٙمر أبق اإلُم٤مم اعمِمٝمقرة اًمًٜمـ يمت٥م سملم ُمـ سمروايتٝم٤م شمٗمرد وإٟمامش ٤مداعمٞمٕم ختٚمػ ٓ

 وٓ قمٞم٤مش سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ أجْم٤مً  رواه٤م اًمٙمؼمى سم٤مًمًٜمـ اعمٕمروف يمت٤مسمف ذم اًمٌٞمٝم٘مل

 هذا ٟمٗمس قمـ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواي٦م زائد أمحد اإلُم٤مم رواي٦م أن قمغم سم٤مطم٨م يِمؽ

 وقمٜمف قمٞم٤مش سمـ قمكم قمـ اهرو اًمذي اًمِمٞمخ رواي٦م ُمـ وأطمٗمظ وأنٔمػ أت٘مـ اًمِمٞمخ

 صح ُم٤م قمغم اًمدقم٤مء هبذا اًمداقمل يزيد أن يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ سمقاؾمٓم٦م اًمٌٞمٝم٘مل سمٙمر أبق

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام سمف ط اهلل رؾمقل قمـ

 ش41 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى» 
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  األذان بعد ملسو هيلع هللا ىلص الرشقل عذ الصالة حؽؿ

 إذان؟ ٥مقم٘مٞم ط اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م: السائؾ

، اًمتٗمّمٞمكم اجلقاب هبذا أضمٌتؽ ًمذًمؽش إذان قم٘مٞم٥م» ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م: الشقخ

 : إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب

 إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف، ؾمٜم٦م وإُم٤م واضم٥م إُم٤م ومٝمق إذان يًٛمع عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 درضم٦م وم٢مهن٤م، ؾمٞمٚم٦ماًمق زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ، قمكم صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ

 ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ، هق أن٤م أيمقن أن وأرضمق، ًمرضمؾ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل

 صغم واطمدة ُمرة قمكم صغم ومٛمـ، قمكم ومّمٚمقا »: قمٜمل ذه٧ٌم قم٤ٌمرة احلدي٨م وذم 

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل وُمـ، قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل

 قمغم اًمّمالة أن ذم ؿمؽ ومال: اًمٞمقم واىمع هق ُم٤م وسمخ٤مص٦م ًمٚمٛم١مذن سم٤مًمٜم٦ًٌم ُم٤مأ 

 سملم اًمتٗمريؼ جي٥م وًمذًمؽ، اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يٗمٕمٚمٝم٤م مل سمدقم٦م سم٠مهن٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اًمّمالة وضم٥م ُمٚمس ذم ُذيمِرَ  إذا ط اًمٜمٌل سم٠من ي٘مقًمقن ُمثالً  وم٤مًمٕمٚمامء، وصالة صالة

ة إىمؾ قمغم قمٚمٞمف  قمٚمٞمف ىم٤مل يمام قمٚمٞمف اًمّمالة ُذيمِرَ  يمٚمام ْمؾإوم ًمٙمـ، واطمدة َُمرَّ

 أن سمٞم٤من هذا شقمكم ُيِّمؾِّ  ومل قمٜمده ذيمرت ُمـ اًمٌخٞمؾ»: ُمٜمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم اًمًالم

ة شمٙمقن ىمد اًمّمالة  .هٙمذا ُمرة شمٙمقن وىمد هٙمذا َُمرَّ

، وصالة صالة سملم خيٚمط وٓ، ديٜمف ذم سمّمػماً  يٙمقن أن جي٥م وم٤معمًٚمؿ وًمذًمؽ 

 وضمقسم٤مً  إُم٤م ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن ومٕمٚمٞمف إذان يًٛمع ًمذيا أن آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت وم٠من٤م

 .اًمٕمٚمامء مجٝمقر رأي يمام اؾمتح٤ٌمسم٤مً  وإُم٤م، احلدي٨م فم٤مهر هق يمام

: ُمثالً ، ُمقاـمٜمٝم٤م سم٤مظمتالف أطمٙم٤مُمٝم٤م ختتٚمػ اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة: وم٠مىمقل

: ىم٤مل ُم٤م سمٕمد، ط اهلل رؾمقل ىم٤مل، أطم٤مدي٨م أو طمديث٤مً  روى اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓمٞم٥م

 واخلٓمٞم٥م ٟمٌٞمٜم٤م قمغم ٟمّمكم أن ًمٜم٤م جيقز هؾ، ويمذا يمذا اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 ح٤مذا؟، ٓ: ٟم٘مقل خيٓم٥م؟
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: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىُمٚم٧م إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن 

 يً٘مط اًمقاضم٥م إُمر هذا، سمٛمٕمروف أُمرش أنّم٧م»: ىمقًمؽ شًمٖمقت وم٘مد، أنِّْم٧م

 وٓ ُمٌتغمً  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ط اًمٜمٌل قمغم صغم وم٢مذا، اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م

 يٙم٤مد ٓ ومٝمق ط ٟمٌٞمف حلدي٨م سمحٌف ُمٌتغم يم٤من إذا، شمٕمٌػمي شمًتٜمٙمروا قمكمّ  شمًتٕمجٚمقا 

ِّ َواخْلػَْمِ ومِْتٜم٦َمً ▬: ي٘مقل اهلل ٕن، ط سم٘مقًمف وُيْتٌِٕمٝم٤م إٓ سمٙمٚمٛم٦م يتٙمٚمؿ ٌُْٚمقيُمْؿ سم٤ِمًمنمَّ  ♂َوَٟم

 .[31: إنٌٞم٤مء]

 ُمـ سم٤مإليمث٤مر إٟم٤ًمٟم٤مً  يٌتكم اهلل يم٤من وم٢مذا، سم٤مًمنم قنويٙم سم٤مخلػم يٙمقن آسمتالء: إذاً 

 قمغم َصؾِّ  مهللا: اًمرؾمقل ُذيمِرَ  ويمٚمام، اجلٛمٕم٦م يقم ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م

 إذا»: ٟمٌٞمٜم٤م ىمقل طِمْٙمَٛم٦م سمذًمؽ وظم٤مًمٗمٜم٤م، ومقى اجلٛمٕم٦م يقم ُمٚمس ص٤مر، ط، حمٛمد

 ش.ًمٖمقت وم٘مد» احلدي٨م إًمخ ش...أنّم٧م ىمٚم٧م

 إٟمام، ٓ، ٟمّمكم ٓ ٟمريد ُم٤م وُمتك ٟمّمكم ٟمريد ُم٤م ُمتك ٟمحـ ٜم٤َميَمْٞمٗمِ  قمغم ًمٞمس: ًمذًمؽ 

ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ ٓ جَيُِدوا ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام هق وَمال َوَرسمَِّؽ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتَّك حُيَٙمِّ

ٚمِٞماًم  ًْ ٚمُِّٛمقا شَم ًَ ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م مِم٤َّم ىَمَْمٞم٧َْم َوُي
ًِ  .[61: اًمٜم٤ًمء] ♂ذِم َأنُٗم

ٜم٤م ذيٕم٦م ٟمٗمٝمؿ، اًم٤ًمسمؼ سمحثٜم٤م ذم ىمٚمٜم٤م يمام ٟمٕمقد ومٜمحـ  ٜم٤م يمت٤مب ُمـ َرسمِّ  وأطم٤مدي٨م َرسمِّ

 .ًمذًمؽ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وشمٓمٌٞمؼ ٟمٌٞمٜم٤م

هنؿ يم٤من اعمًٚمٛملم سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ هق يمام اًمّم٤مًمح وم٤مًمًٚمػ   إذان يٌتدئ ُُم١َمذِّ

 حلدي٨ما ذم ىم٤مل يمام ٟمزوًمف سمٕمد ؿم٤مء إن، ويٜمزل اهلل إٓ إهل ٓ سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ ويٜمٝمٞمف سم٤مًمتٙمٌػم

 صاليت ًمؽ أضمٕمؾ: إذاً : ىم٤ملش ؿمئ٧م ُم٤م»: ىم٤مل صاليت؟ ُمـ ًمؽ أضمٕمؾ يمؿ: اًمّمحٞمح

 .احلدي٨م ذم رء أي أو شرزىمؽ» أجْم٤مً . .شذٟمٌؽ ًمؽ ُيْٖمَٗمر إذاً »: ىم٤مل، يمٚمٝم٤م

 ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ومٞمٙمثر أذاٟمف ُمٙم٤من أو ُمٜم٤مرشمف ُمـ اعم١مذن هذا يٜمزل ُم٤م سمٕمد: اًمِم٤مهد

 هذه ٓ، سمدقم٦م هذه ٓ: اعمًٚمٛملم سملم ظمالوم٤مً  وٟمقضمد ؿمٕمػمةً  ٟمجٕمٚمٝم٤م أن أُم٤م، اًمّمالة

ن يم٤من، اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م وؾمع ُم٤م ويًٕمٜم٤م، إًمخ. .ٓ، ؾمٜم٦م  سمال أذاٟمف ويٜمتٝمل أطمُدهؿ ُي١َمذِّ

 أو، اهلل ذيمرت أو، ىمرآن ىمرأت: ًمف ي٘مقل ذًمؽ سمٕمد أطمد وٓ، ويٜمزل اهلل إٓ إهل
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 .إـمالىم٤مً  سمف قمالىم٦م ًمف أطمد ُم٤م، ط اًمٜمٌل قمغم صٚمٞم٧م

 هذا، ضمداً  ظمٓمػمة وؿمٕمػمة إذان ُمع ؿمٕمػمة اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمٌح أن أُم٤م 

 ُمٌٖمض هذا اًمرؾمقل قمغم يّمكم وٓ ي١مذن اًمذي هذا أُم٤م، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل حم٥م

  هذا؟ ذم اعمًٚمٛملم أوىمع اًمذي ُم٤م، أيمؼم اهلل، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل

يملِمَ ▬، اًمديـ ذم آسمتداع ؿم١مم ُمـ هذا ـَ اعْمنُْمِ ـَ ▬ [31: اًمروم] ♂َوٓ شَمُٙمقُٟمقا ُِم ُِم

ىُمقا ِديٜمَُٝمْؿ َويَم٤مُٟمقا ؿِمٞمًَٕم٤م يُمؾُّ طِمْزٍب سماَِم ًَمَدهْيِْؿ وَمِرطُمقنَ  ـَ وَمرَّ ِذي  .[34: اًمروم] ♂اًمَّ

 أن همػمه٤م وذم ؾمقري٤م وذم هذا سمٚمدٟم٤م ذم اًمٜم٤مس أيمثر أن اًمِمديد إؾمػ ُمع ٟمٕمٚمؿ

ٌِْٖمض هق وهذا اعمٌتدع هق هذا إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم يّمكم ُم٤م اًمذي  لًمٚمرؾمق اعمُ

 ش.واٟمًٚم٧م سمَِدائٝم٤م رُمتٜمل»: ىمٞمؾ يمام واحل٘مٞم٘م٦م، اًمًالم قمٚمٞمف

 ىم٤مل يمام، ط اًمرؾمقل َيّتٌع اًمذي هق اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اعمُـح٥م أن: احل٘مٞم٘م٦م

ُ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ٌُْٙمُؿ اّللَّ َ وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن حُيٌِْ ٌُّقَن اّللَّ
، [31: قمٛمران آل] ♂ىُمْؾ إِْن يُمٜمُْتْؿ حُتِ

 : اًمِم٤مقمر لىم٤م هٜم٤م وُمـ

ٌَس قمغم دمري ٓ اًمًٗمٞمٜم٦م إن  ُم٤ًمًمٙمٝم٤م شمًٚمؽ ومل اًمٜمج٤مة شمرضمق  اًمَٞم

 : أجْم٤مً  ىم٤مل وُم٤مذا

 سمديع اًم٘مٞم٤مس ذم ًمٕمٛمرك هذا  طمٌف شُمْٔمٝمر وأن٧م اإلهل شمٕميص

 ُمٓمٞمع حي٥م عمـ ٥مـــحـــٛمـاًم إن   ٕـمٕمتف ص٤مدىم٤مً  طمٌؽ يم٤من ًمق

 اُمرأة حي٥م دواطم، اًمٜم٤مس سملم هذا هذا؟ أجـ، قمامه٤م قمغم ُمٓمٞمع حي٥م عمـ اعمح٥م

 .ي٘مقًمقن يمام ورظمٞمص هم٤ملٍ  يمؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م ذم ومٞمٜمٗمؼ، إًمخ.. ىمذرة دٟم٦ًم ُمثالً 

قمل ٟمحـ ًمٙمـ   ٟمٗمقؾمٜم٤م مج٤مح ُمـ ٟمٙمٌح ٓ ح٤مذا، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طُم٥مَّ  َٟمدَّ

 دًمٞمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمح٥م أنٜم٤م مت٤مُم٤مً  ًمٜمث٧ٌم، ٟمٌٞمٜم٤م ؾمٜم٦م طمدود قمٜمد وٟمقىمٗمٝم٤م

ُ ىُمْؾ إِْن يُمٜمُْتْؿ حُتِ ▬: آشم٤ٌمع ٌُْٙمُؿ اّللَّ َ وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن حُيٌِْ  .[31: قمٛمران آل] ♂ٌُّقَن اّللَّ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك، ؾم٠مخ٧م ُم٤م قمغم ضمقايب هذا 
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 أنش اًمٖمٛمر إٟم٤ٌمء» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ذيمر أؾمت٤مذي اعمقوقع ٟمٗمس: شمال

، ـه814 ؾمٜم٦م ذم إٓ شمٙمـ مل إذان سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة إحل٤مق

 .اعمٕمروومقن اًمٕمٌٞمديقن هؿ اًمذيـ اًمٗم٤مـمٛمٞمقن اسمتدقمف ُمـ أولو: ىم٤مل

 .ُمٍم ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ، ُمٕمروف هذا صحٞمح: الشقخ

، اًمث٤مًم٨م وٓ اًمث٤مين وٓ إول اًم٘مرن ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م مل ؾمٜم٦م صمامٟمامئ٦م وم٤مٟمٔمر: السائؾ

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل وآىمتداء.. ضم٤مءت إٟمام، ويمذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ُم١مذٟمقا 

 .إول

 .آشم٤ٌمع يٚمٝمٛمٜم٤م أن اهلل ٟم٠ًمل، صحٞمح هذا: الشقخ

 ش 11: 37: 73/ 497/ واًمٜمقر اهلدى»

 األذان؟ بعد والسالم الصالة عؾقف الرشقل عذ الصالة كقػقة

 إذان؟ سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 اًمٚمٗمظ؟ آظمر إمم حمٛمد قمغم صؾ مهللا وإٓ يم٤مذم حمٛمد قمغم صؾ مهللا: مداخؾة

 .آظمتّم٤مر وجيقز، اًمٚمٗمظ آظمر إمم: إومْمؾ: الشقخ

 ش11: 33: 16/ 194/  واًمٜمقر اهلدى»

 األذان عؼب الدعاء صقغة

ٟمٜم٤م ي٤م أذيمر: الشقخ  أن، جي٥م وُم٤م: أىمقل وٓ.. يٜمٌٖمل وُم٤م إذان سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أظمقا

 اًمٕم٤مص سمـ قمٛمر ـسم اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء: اعم١مذن إضم٤مسم٦م ذم ي٘م٤مل

 ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن -قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض-

ة قمكم صغم ُمـ وم٢مٟمف: قمكمَّ  صٚمقا  صمؿ، ي٘مقل  ؾمٚمقا  صمؿ، قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم واطمدةً  َُمرَّ
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113 

، هق أن٤م أيمقن أن وأرضمق، ًمرضمؾ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم درضم٦م وم٢مهن٤م: اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ٠ملؾم ومٛمـ

ر أن أردت أنٜمل احل٘مٞم٘م٦م  إئٛم٦م ُمـ يمثػماً  أؾمٛمع وم٢مٟمٜمل، اًمقؾمٞمٚم٦م دقم٤مء سمّمٞمٖم٦م ُأَذيمِّ

 واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه َرّب  مهللا»: اًمقؾمٞمٚم٦م دقم٤مء ذم ي٘مقًمقن اًمٕم٤مُم٦م قمـ ومْمالً 

 هذا! اًمرومٞمٕم٦م واًمدرضم٦م :وي٘مقًمقن هٜم٤م يزيدونش واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمداً  آت اًم٘م٤مئٛم٦م

 يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن: اًمٜمٌقي اًمٜمَّص قمغم زي٤مدة: أوًٓ 

 واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمداً  آت اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه َرّب  مهللا: اًمٜمداء

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طَمٚم٧َّم: وقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  واسمٕمثف

 .أوًٓ  اًمدقم٤مء هذا ذم هلام أصؾ ٓ زي٤مدشم٤من هٜم٤م

 اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م هلش اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م» وهل اًمٙمالم ُمـ ًمٖمقاً  ُمٜمٝمام إومم: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ط ًمرؾمقًمف ُيـْخٚمِص أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم أن: اعمقوقع ذم اعمٝمؿ ًمٙمـ، اًمقؾمٞمٚم٦م هل

 اوهذ، ٟم٘مقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم ٟمحـ ًمذًمؽ: قم٤ٌمدشمف ذم ًمرسمف ُيـْخٚمِص يمام اشم٤ٌمقمف ذم

 شمذيمػم هق ُمٜمف اعم٘مّمقد يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م، آصٓمالح ذم ُمِم٤مطم٦م وٓ اصٓمالح

- ؾمٛمٕمتؿ أنتؿ، اصٓمالح.. شمقطمٞمدان هٜم٤مك: وم٠مىمقل، هم٤مومٚمقن قمٜمف هؿ سمٌمء اًمٜم٤مس

.. اًمٕمٌقدي٦م شمقطمٞمد.. رسمقسمٞم٦م شمقطمٞمد: أىم٤ًمم صمالصم٦م إمم يٜم٘مًؿ اهلل شمقطمٞمد أن -آٟمٗم٤مً 

 .اًمّمٗم٤مت شمقطمٞمد

 شمقطمٞمد، اهلل سمرؾمقل وأظمر سم٤مهلل يتٕمٚمؼ ٤مأطمدمه: شمقطمٞمدان هٜم٤مك: ٟم٘مقل أن

 ومال اشّم٤ٌمقمف ذم شمقطمٞمده، اًمرؾمقل شمقطمٞمد أُم٤م، ومٞمف اًمٙمالم شمٗمّمٞمؾ قمرومتؿ وضمؾ قمز اهلل

ه ُمٕمف ُيتٌَّع  اهلل رؾمقل سمٕمد رؾمقل ومال، هق إٓ ُمتٌققم٤مً  اهلل رؾمقل ُمع شمتخذ ٓ.. ؾمقا

 ُمٜمف اًمِم٤مهد، ـمقيؾ طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: اعمٕمٜمك هلذا شم٠ميمٞمداً ، ط

 زاد ُم٤م طمٞم٤مً  يم٤من ًمق اهلل يمٚمٞمؿ ُمقؾمك شاشّم٤ٌمقمل إٓ َوؾِمَٕمف ُم٤م طمٞم٤مً  ُمقؾمك يم٤من ًمق»: ىمقًمف

 .اشم٤ٌمقمف ذم اًمرؾمقل سمتقطمٞمد هنتؿ ٓ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ٟمحـ سم٤مًمٜم٤م ومام ط اهلل رؾمقل قمغم

 اشم٤ٌمقمٜم٤م، آظمره إمم وأضمدادٟم٤م آسم٤مءٟم٤م.. قم٤مداشمٜم٤م ٟمتٌع.. أهقاءٟم٤م ٟمتٌع أن ٟمحـ
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ئٜم٤م  ُم٤م! أظمل ي٤م: ًمؽ ي٘مقل.. اًمرومٞمٕم٦م واًمدرضم٦م: شم٘مقًمقا  ٓ: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ىمٞمؾ إذا ٕهقا

 ًمؽ ىم٤مل اهلل رؾمقل: ًمف شم٘مقل أن٧م، اهلل رؾمقل يتٌع ٓ أنف َيُدًمُّٙمؿ هذا ىمقًمف ومٞمٝم٤م؟

 آت اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه َرّب  مهللا: اًمٜمداء يًٛمع طمٞمٜمام ىم٤مل ُمـ»: يمذا

 ٟمحـ.. اًمدقم٤مء اٟمتٝمك شوقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  فواسمٕمث واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمداً 

 ٓ أن٧م ومٚمامذاش اعمٞمٕم٤مد شُمـخٚمػ ٓ إٟمؽ»: آظمره ذم وٟمزيدش اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م»: ٟم٘مقل

 وَمال▬: شم٠ميت ومحٞمٜمئذٍ ، يمذا ىم٤مل اهلل رؾمقل أن قمروم٧م إذا اشم٤ٌمقمف؟ ذم اهلل ًمرؾمقل ختٚمص

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  َجرَ ؿَم  ومِٞماَم  حُيَٙمِّ ًِ  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم

ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  اًمدقم٤مء هذا ذمش اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م» شمزيدوا ٓ: إذاً  [61: اًمٜم٤ًمء] ♂شَم

 ش.اعمٞمٕم٤مد ختٚمػ ٓ سم٢مٟمؽ» اًمدقم٤مء هذا ختتٛمقا  وٓ

 ُمـ هذه: اًمٜم٤مس سمٕمض ٘مقلي يمام ًمٞم٧ًم ٕهن٤م: اًم٘مْم٤مي٤م هلذه شمٜمتٌٝمقا  أن أرضمق أن٤م

 رؾمقل قمٚمٛمؽ ويمام اهلل أُمرك يمام اهلل شمٕمٌد أن شمريد أٓ، صم٤مٟمقي٦م أُمقر هذه، اًم٘مِمقر

ٌَد ُمـ يمؾ اهلل؟  .طم٘م٤مً  إيامٟم٤مً  سم٤مهلل ُم١مُمٜم٤مً  يٙمقن ٓ اهلل رؾمقل ـمريؼ همػم قمغم اهلل قَم

 ش 11: 13: 19/  777/  واًمٜمقر اهلدى»

 



 

 

 واإلقاوة األذاُ تسديد
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 اإلجابة وكقػقة ادمذن إجابة حؽؿ يف العؾّمء اختالف

 : ُمقوٕملم ذم هٜم٤م اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء أن واقمٚمؿ

 وضمقب إمم وهمػمهؿ اًمًٚمػ ُمـ ىمقم ومذه٥م: اعم١مذن إضم٤مسم٦م طمٙمؿ ذم: إول

 وأهؾ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل وسمف، اًمقضمقب ي٘متيض اًمذي إُمر سمٔم٤مهر قمٛمال اًم٤ًمُمع قمغم ذًمؽ

 ش.اًمٗمتح» ذم يمام رضم٥م واسمـ اًمٔم٤مهر

 ذًمؽ طمٙمك اًمقضمقب قمغم ٓ آؾمتح٤ٌمب قمغم ذًمؽ: وم٘م٤مًمقا  آظمرون وظم٤مًمٗمٝمؿ 

 ش.اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي يمٚمف

 ىم٤مل وهبذاش. ُمٜمدوب أنف اجلٛمٝمقر قمٚمٞمف اًمذي اًمّمحٞمح»: شُمًٚمؿ ذح» وذم 

 .احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 ؾمٛمع ط أنف وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف سمحدي٨م ًمٚمجٛمٝمقر واؾمتدل»: احل٤مومظ ىم٤مل

 ىم٤مل ومٚمام: ىم٤ملش. اًمٜم٤مر ُمـ ظمرج»: ىم٤مل شمِمٝمد ومٚمامش اًمٗمٓمرة قمغم»: ىم٤مل يمؼم ومٚمام ُم١مذٟم٤م

 وشمٕم٘م٥م، ًمالؾمتح٤ٌمب سمذًمؽ إُمر أن قمٚمٛمٜم٤م اعم١مذن ىم٤مل ُم٤م همػم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمراوي يٜم٘مٚمف ومل ىم٤مًمف يٙمقن أن ومٞمجقز ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ ي٘مؾ مل أنف احلدي٨م ذم ًمٞمس سم٠منف

ئد اًم٘مقل وٟم٘مؾ سم٤مًمٕم٤مدة ايمتٗم٤مء ، إُمر صدور ىمٌؾ وىمع ذًمؽ يٙمقن أن وحيتٛمؾ اًمزا

 ش.سمذًمؽ ظمقـم٥م ُمـ قمٛمقم ذم ٟمٗمًف يٙمقن أن يرد مل أُمر ح٤م اًمرضمؾ يٙمقن أن وحيتٛمؾ

 اعم١مذن أظمذ إذا يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أنش اعمقـم٠م» ذم ُم٤م اجلٛمٝمقر طمج٦م ُمـ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 واضم٦ٌم اإلضم٤مسم٦م شمٙمقن أن ضمدا يٌٕمد وم٢مٟمف اًمٙمالم ذم هؿ أظمذوا اجلٛمٕم٦م يقم سم٤مٕذان

 ش.اعمقـم٠م» ومراضمع اًمٙمالم إمم ُمٜمٝم٤م ذًمؽ ُمع ٦ماًمّمح٤مسم ومٞمٜمٍمف

 سمـ قمثامن رأج٧م: ىم٤مل اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م سمـ ُمقؾمك قمـ ؾمٕمد اسمـ رواه ُم٤م وُمثٚمف

 إؾمٕم٤مر قمـ ويًتخؼمهؿ ي٠ًمخٝمؿ اًمٜم٤مس إمم يتحدث وهق ي١مذن واعم١مذن قمٗم٤من

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده. وإظم٤ٌمر

 : ُمذاه٥م أرسمٕم٦م قمغم قنشمٙم يمٞمػ اإلضم٤مسم٦م ذم اظمتٚمٗمقا : اًمث٤مين واعمقوع
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 يمام اًمًٚمػ سمٕمض ُمذه٥م وهق احلٞمٕمٚمتلم ذم طمتك اعم١مذن ىمقل ُمثؾ ي٘مقل أن -1

 .شي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا »: ط سم٘مقًمف قمٛمالش 86 اعمٕم٤مين ذح» ذم

 إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ»: ُمٙم٤مهنام ومٞم٘مقل احلٞمٕمٚمتلم ذم إٓ ىمقًمف ُمثؾ ي٘مقل أن -4

 وُمٕم٤موي٦م قمٛمر سمحدي٨م قمٛمال وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهذاش سم٤مهلل

 .اعمٗمّمؾ

 احلٜمٗمٞم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض ُمذه٥م وهق. واحلقىمٚم٦م احلٞمٕمٚم٦م سملم جيٛمع أن -3

 قمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض وطمٙمك»: احل٤مومظ ىم٤مل احلٜم٤مسمٚم٦م قمٜمد وضمف وهق وهمػمه اهلامم يم٤مسمـ

: ىم٤ملش إقمامهلام وضم٥م سمٞمٜمٝمام اجلٛمع أُمٙمـ إذا واًمٕم٤مم اخل٤مص أن إصقل أهؾ سمٕمض

 قمٜمد وضمف وهق واحلقىمٚم٦م احلٞمٕمٚمتلم سملم جيٛمع أن ًمٚم٤ًمُمع يًتح٥م: ي٘م٤مل ٓ ومٚمؿ»

 ش.احلٜم٤مسمٚم٦م

 ُمـ اعمح٘م٘ملم وسمٕمض طمزم اسمـ ىم٤مل وسمف. شم٤مرة وحيٞمٕمؾ شم٤مرة حيقىمؾ أن -7

 اًمٕم٤مم ًمٚمحديثلم إقمامٓ ومٞمف ٕن شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق. احلٜمٗمٞم٦م ُمت٠مظمري

 ومٗمٞمف - اًمث٤مًم٨م اعمذه٥م ذم يمام - سمٞمٜمٝمام اجلٛمع وأُم٤م ُمٕمٜم٤ممه٤م طمدود ذم يمال واخل٤مص

 اسمـ ىم٤مل ويمذًمؽ. خيٗمك ٓ يمام واًمٕم٤مم اخل٤مص ُمـ يمؾ سمف ي٘مقل ٓ ُمٕمٜمك شمريمٞم٥م

 ش.يمذا وشم٤مرة يمذا شم٤مرة ومٞم٘مقل اعم٤ٌمح آظمتالف ُمـ ذًمؽ يٙمقن أن حيتٛمؾ»: اعمٜمذر

 سمٞم٤من ؾمٞم٠ميت يمام وهمػمه٤م آؾمتٗمت٤مح يم٠مدقمٞم٦م اًمنمع ذم يمثػمة أُمثٚم٦م ًمف اًمتٜمقيع وهذا

 .إذان أنقاع ذم ُمثٚمف وشم٘مدم هٜم٤مك ذًمؽ

 جيٞم٥م أن قمٜمدي وم٤مًمًٜم٦م»: شاًم٤ٌمري ومٞمض» ذم اًمٙمِمٛمػمي أنقر حمٛمد اًمِمٞمخ ىم٤مل

 آؾمتٝمزاء يِمٌف احلٞمٕمٚم٦م ضمقاب ذم احلٞمٕمٚم٦م أن يتقهؿ وُم٤م سم٤محلقىمٚم٦م وشم٤مرة سم٤محلٞمٕمٚم٦م شم٤مرة

 - سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ - آؾمتٝمزاء هب٤م أراد إن يمذًمؽ اًمٙمٚمامت مجٚم٦م ذم ٕنف سمٌمء ومٚمٞمس

 ح٤م شمالف ٟمحق وم٢مهن٤م إضمر هب٤م ًمٞمٜم٤مل اًمٕمٛمؾ ذم اًمنميم٦م هب٤م أريد ظمػم ٚمامتيم ومٝمل وإٓ

 أن سمٕمد احل٤مؿمٞم٦م ذم وىم٤ملش. أضمره ذم ًمٞمِمؽمك سمٕمٛمٚمف يٕمٛمؾ أن سمد ومال إذان ُمـ وم٤مشمف

 قمغم ؾمٜم٦م قمنمة مخس ٟمحق إمم أىمقم يمٜم٧م وسم٤مجلٛمٚم٦م»: شاجلٛمع» ذم اهلامم اسمـ يمالم ذيمر
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 ُمراد أن ًمدي حت٘مؼ صمؿ إذان ضمقاب ذم سمٞمٜمٝمام وم٠ممجع اهلل رمحف اهلامم اسمـ طم٘م٘مف ُم٤م

 اسمـ رأي إٓ اجلٛمع وًمٞمس إذيم٤مر سم٤مب ذم اًمًٜم٦م وهق اجلٛمع دون اًمتخٞمػم هق اًمنمع

 .شإيمؼم واًمِمٞمخ اهلامم

 ش[.1/179»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وجقهبا ال ادمذن إجابة اشتحباب عذ الدلقؾ

: ىمقًمف صمؿ: [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم هللا رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اعمٜمؼم قمغم ضم٤مًمس وقمٛمر اجلٛمٕم٦م يقم يتحدصمقن يم٤مٟمقا : ىم٤مل ُم٤مًمؽ أيب سمـ صمٕمٚم٦ٌم ومٕمـ»

 ...شُمًٜمده ذم اًمِم٤مومٕمل رواه.. .أطمد يتٙمٚمؿ ومٚمؿ قمٛمر ىم٤مم اعم١مذن ؾمٙم٧م وم٢مذا

 قمٝمد ذم اًمٕمٛمؾ جلري٤من اعم١مذن إضم٤مسم٦م وضمقب قمدم قمغم دًمٞمؾ إثر هذا ذم: وم٤مئدة

 اًمدًمٞمؾ قمـ ؾمئٚم٧م ُم٤م ويمثػما  قمٚمٞمف قمٛمر وؾمٙمقت إذان أثٜم٤مء ذم اًمتحدث قمغم قمٛمر

 .أقمٚمؿ واهلل. هبذا وم٠مضم٧ٌم اًمقضمقب؟ قمـ اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م ًمألُمر اًمّم٤مرف

 ش[339»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 يؼقل ما كؾ يف ادمذن متابعة وجقب عدم

: اعم١مذن يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل قمـ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد قمـ

 روٞم٧م، ورؾمقًمف قمٌده اً  حمٛمد وأن، ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد وأن٤م

 .شًمف هُمِٗمرَ : ديٜم٤مً  وسم٤مٓؾمالم، رؾمقًٓ  وسمٛمحٛمد، رسّم٤مً  سم٤مهلل

 شُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 .ش...يتِمٝمد اعم١مذن يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: رواي٦م وذم

 .شاًمتٝمذي٥م» ذم هلؿ ُمؽمضمؿ صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف، صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

 سمٕمد ٓ، اعم١مذن شمِمٝمد سمٕمد وهق، اًم٘مقل هذا ُمٙم٤من قَمَٞمٜم٧َْم  اًمتل اًمزي٤مدة هذه ومٞمفو

 ُم٤م يمؾ ذم اعمت٤مسمٕم٦م وضمقب قمدم إمم إؿم٤مرة ومٗمٞمف: اًمًٜمدي اؾمتٔمٝمره يمام أذاٟمف ُمـ ومراهمف
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 .شاعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» ذم ذيمرشمف يمام: اعم١مذن ي٘مقًمف

 ش44/ 3» داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 وأكا: بؼقلف التشفد يسؿع عـدما أحقاًكا جيقب أن األذان لسامع

 وأكا وأكا: عذ االقتصار وجيقز، أصفد

 اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد وأن٤م»: سم٘مقًمف[ يتِمٝمد] اعم١مذن يًٛمع طملم أطمٞم٤مٟم٤م وجيٞم٥م»

 رؾمقٓ وسمٛمحٛمد رسم٤م سم٤مهلل روٞم٧م ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا وأن ًمف ذيؽ ٓ وطمده

 ش.ذٟمٌف ًمف همٗمر ذًمؽ ىم٤مل ُمـ وم٢مٟمفش ديٜم٤م وسم٤مإلؾمالم

 طملم ىم٤مل ُمـ»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل قمـ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد ي٨مطمد ُمـ هق

 .شذٟمٌف ًمف همٗمر»: آظمره ذم وىم٤مل ومذيمرهش اعم١مذن يًٛمع

 .اًمًٜمل اسمـ وقمٜمف واًمٜم٤ًمئل داود وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف

 قمٌد سمـ احلٙمٞمؿ قمـ اًمٚمٞم٨م صمٜم٤م: ؾمٕمٞمد سمـ ىمتٞم٦ٌم ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ وأمحد واحل٤ميمؿ

 طمًـ طمدي٨م»: اًمؽمُمذي وىم٤مل. قمٜمف وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر قمـ ىمٞمس سمـ اهلل

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش صحٞمح»: احل٤ميمؿ وىم٤ملش. صحٞمح

 .ذاشمف سم٤مًمًٜمد أظمرضمف وىمد ُمًٚمؿ قمغم آؾمتدراك ذم ومه٤م ًمٙمٜمٝمام ىم٤مٓ يمام وهق

 قمـ أظمرى ـمرق ُمـ وأمحد واًمٓمح٤موي أجْم٤م ُم٤مضمف واسمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف صمؿ

 .سمف اًمٚمٞم٨م

 اسمـ اهلل قمٌد سمـ احلٙمٞمؿ قمـ اعمٖمػمة سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي أظمرضمف صمؿ

ش. يتِمٝمد اعم١مذن يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ىم٤مل أنف وزاد سم٢مؾمٜم٤مده ُمثٚمف ومذيمره... ىمٞمس

 سمـ حيٞمك صمٜمل: ىم٤مل قمٗمػم سمـ يمثػم سمـ ؾمٕمٞمد صمٜم٤م: ىم٤مل اًمٗمرج سمـ روح صمٜم٤م: هٙمذا وإؾمٜم٤مده

 .اعمٖمػمة سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ أجقب

 وومٞمفش ٝمذي٥ماًمت هتذي٥م» ذم هلؿ ُمؽمضمؿ صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا
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 زي٤مدة وهل. اعم١مذن يتِمٝمد طملم وهق اًمدقم٤مء هذا ي٘م٤مل ُمتك شمٕملم اًمتل اًمزي٤مدة هذه

 .هب٤م ومتِم٨ٌم يمت٤مب ذم شمقضمد ىمٚمام قمزيزة

ش إذان يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ىمقًمف: ُم٤مضمف اسمـ قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٜمدي ىم٤مل وىمد

 طم٤مًم٦م ١مذناعم ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وسملم سمٞمٜمف وم٤مجلٛمع وإٓ أذاٟمف ؾمامع ُمـ يٗمرغ طملم اًمٔم٤مهر

 ش.ُمِمٙمؾ إذان

. إذان ُمـ اًمٗمراغ ىمٌؾ وأنف ذًمؽ ي٘مقل ُمتك اًمزي٤مدة شمٚمؽ قمٞمٜم٧م ىمد: ىمٚم٧م

 ُمـ ىمقل قمغم ؾمٞمام ٓ ي٘مقل ومٞمام اعم١مذن ُمت٤مسمٕم٦م قمـ يٙمٗمٞمف ذًمؽ أن احلدي٨م وفم٤مهر

 وقمٚمٞمف اجلٛمع إمم ضورة ومال وطمٞمٜمئذ اجلٛمٝمقر ىمقل وهق واضم٦ٌم همػم اعمت٤مسمٕم٦م إن: ي٘مقل

 .احل٤مل سمح٘مٞم٘م٦م قمٚمؿأ واهلل. إؿمٙم٤مل ومال

 ُمـ ُم٤م»: ُمرومققم٤م ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م فم٤مهر وي٘مقيف اًمٔم٤مهر هلذا ويِمٝمد

 وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمد صمؿ ومٞمٙمؼم اعمٜم٤مدي ومٞمٙمؼم اًمٜمداء ؾمٛمع إذا ي٘مقل ُمًٚمؿ

 احلدي٨م...ش اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمدا أقمط مهللا: ي٘مقل صمؿ ذًمؽ قمغم ومٞمِمٝمد اهلل رؾمقل حمٛمدا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ؾمٞم٠ميت يمام صحٞمح وؾمٜمده

 أن أؿمٝمد: اعم١مذن ىمقل سمدلش وأن٤م وأن٤م»: ىمقًمف قمغم أطمٞم٤مٟم٤م ي٘متٍم أن ًمف وجيقز» -

 .ط اهلل رؾمقل يٗمٕمؾ يم٤من يمذًمؽش اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ

 اعم١مذن ؾمٛمع إذا يم٤من ط اهلل رؾمقل أن: قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ هق

 .شوأن٤م وأن٤م»: ىم٤مل يتِمٝمد

 وىم٤مل. قمٜمٝم٤م أبٞمٝم٤م قمـ قمروة سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ واحل٤ميمؿ داود أبق أظمرضمف

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»: احل٤ميمؿ

: اًمٕمًٙمري قمثامن سمـ ؾمٝمؾ ـمريؼ ُمـ أظمرضمف وم٢مٟمف ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق: ىمٚم٧م

 .سمف هِم٤مم قمـ همٞم٤مث سمـ طمٗمص صمٜم٤م

 .اًمًت٦م رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٤مىمل ُمًٚمؿ ؿمٞمقخ ُمـ هذا وؾمٝمؾ
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 .هِم٤مم قمـ ُمًٝمر سمـ قمكم صمٜم٤م: ُمٝمدي سمـ إسمراهٞمؿ ـقم وم٠مظمرضمف داود أبق وأُم٤م

 .اًمِمٞمخلم رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م طم٤مشمؿ أبق وصم٘مف هذا وإسمراهٞمؿ

 إسم٤مطم٦م سم٤مب»: قمٚمٞمف وسمقبش اًمؽمهمٞم٥م» ذم يمامش صحٞمحف» ذم طم٤ٌمن اسمـ ورواه

 ي٘مقل أي»: وىم٤ملش اًم٘مدير ومٞمض» ذم ذيمرهش. وأن٤م وأن٤م: قمغم إذان ؾمامع قمٜمد آىمتّم٤مر

 ش.وأن٤م: اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد وقمٜمد. وأن٤م: اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة قمٜمد

 ش.اعمجٛمع» ذم ؾمالم سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م

 ش[.1/184»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 واإلقامة األذان يف مرشوع السديد

 .شي٘مقل يمام وم٘مقًمقا  سم٤مًمّمالة يثقب اعمٜم٤مدي ؾمٛمٕمتؿ إذا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 يِمٛمؾ ومٝمق. شاًم٘م٤مُمقس» ذم يمام اًمّمالة قمغم اًمدقم٤مء: شثقي٥ماًمت» و: ]قال اإلمام[

 .واإلىم٤مُم٦م إذان

 «.897/ 8»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  مسجد مـ أكثر احلل يف كان إذا ُيَردد مـ مع

  ؟ ُمًجد ُمـ أيمثر احلل ذم يم٤من إذا ُيَردد ُمـ ُمع ًمألذان اعمًتٛمع شمرديد: السائؾ

 .ًمف إىمرب: الشقخ

  ؟ ومٞمف ّمكمي اًمكم وإٓ، إىمرب: السائؾ

  .إىمرب: الشقخ

 .ش .: 13: 36/  14 / واًمٜمقر اهلدى»
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 اإلقامة شّمع عـد يؼال ماذا

 أجْم٤ًم؟ ًمإلىم٤مُم٦م ُينمع هؾ.. إذان ًمدقم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

ن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف فم٤مهر هٙمذا: الشقخ  ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١َُمذِّ

 سملم»: صحتف اعمٕمروف احلدي٨م ذم ٟم٤مً أذا اإلىم٤مُم٦م ضمٕمؾ وىمد، احلدي٨م آظمر إمم ش..ي٘مقل

 إضم٤مسم٦م وُمٜمٝم٤م، إذان أطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م شمؽمشم٥م أذان وم٤مإلىم٤مُم٦م شؿم٤مء عمـ صالة أذاٟملم يمؾ

 .ط قمٚمٞمف واًمّمالة، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اًمقؾمٞمٚم٦م وـمٚم٥م اعم١مذن

 .ش .: .3: 36/  79  / واًمٜمقر اهلدى»

 وأدامفا اهلل بلقامفا ادمذن إجابة حديث ضعػ

 ومٚمام اإلىم٤مُم٦م رم أظمذ سمالٓ أن: ط اًمٜمٌك أصح٤مب سمٕمض قمـ وددا أبق روى» -

 .وٕمٞمػش وأداُمٝم٤م اهلل أىم٤مُمٝم٤م: ط اًمٜمٌك ىم٤مل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل أن

 طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر وُمثٚمف، وٕمٞمػ اًمٕمٌدى وهق صم٤مسم٧م سمـ حمٛمد: واه إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

 : قم٘مٌف سم٘مقًمف احلدي٨م شمْمٕمٞمػ إمم اًمٌٞمٝم٘مك أؿم٤مر وىمد، ُمٝمقل سمٞمٜمٝمام اًمذى واًمرضمؾ

 أىمٛمٝم٤م مهللا: ىمقهلؿ ُمـ اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمك اؾمتحًٜمف ح٤م ؿم٤مهد صح إن وهذا»

 ش.قمٛمال أهٚمٝم٤م ص٤مًمح ُمـ واضمٕمٚمٜم٤م وأدُمٝم٤م

 يًتح٥م ومٞمام ومذيمره اًمراومٕمك قمٜمف أظمذه اًمِم٤مومٕمك اؾمتحًٜمف اًمذى وهذا: ىمٚم٧م

 امم اًمرأى ُمرد قمغم اًم٘م٤مئؿ آؾمتح٤ًمن ُمـ إُمر وم٤مٟمت٘مؾ، ي٘مقًمف أن اعم١مذن ؾمٛمع عمـ

 رم احل٤مومظ واؾمتِمٝمد! ٟمص ُمـ ًمف ٓسمد ذقمك طمٙمؿ هق اًمذى ٤ٌمباإلؾمتح

، وٕمٞمػ وهق»: قم٘مٌف وىم٤مل، احلدي٨م هبذا اًمراومٕمك ذيمره ح٤مش 79 ص» شاًمتٚمخٞمص»

 .شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: رم ذيمره ح٤م أصؾ ٓ ويمذا، هل٤م أصؾ ٓ ومٞمف واًمزي٤مدة

 .شوسمررت صدىم٧م»: ىمقًمف يٕمٜمك: ىمٚم٧م

 ش[471» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 ادمذن متابعة تؽقن كقػ

 أو، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ ورد ىمد إٟمف: وي٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: السمال

 أن وأؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: اعم١مذن ي٘مقل قمٜمدُم٤م أنف، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم

 اهلل رؾمقل ُمـ ذًمؽ ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل، شوأن٤م» احلدي٨م راوي: ىم٤مل اهلل رؾمقل حمٛمداً 

 ذم أم، اًمتِمٝمد ذم هذا ٟم٘مقل هؾ صمؿ، هذا ٟم٘مقل أجْم٤مً  ٟمحـ هؾ اًم٤ًمئؾ ومٞم٘مقل، ط

 إذان؟

 يٕمٜمل؟، اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد ذم: الشقخ

 .هٙمذا: السائؾ

 .اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد سم٘مْمٞم٦م قمالىم٦م ًمف ُم٤م: الشقخ

 ووع ذم اإلٟم٤ًمن يٙمقن ىمد -أومٝمؿ ومٞمام- وهذا، ٟمٕمؿ: اجلقاب، ًمألول سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

: اعمٕمروف احلدي٨م ذم ىم٤مل يمام إومْمؾ هل يم٤مُمٚم٦مً  سم٦مإضم٤م، اعم١مذن إلضم٤مسم٦م ُمًتٕمداً  ًمٞمس

 .احلدي٨م آظمر إمم ش..ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»

: ي٘مقل طمٞمٜمام اجلقاب ومٞمختٍم، اعم١مذن ُمت٤مسمٕم٦م ُمـ يتٛمٙمـ ٓ ووع ذم يٙمقن وم٘مد 

 اعمجٞم٥م ومٞمختٍم، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ُمرشملم اعم١مذن

 .وأن٤م، وأن٤م :وي٘مقل

 يٗمقت ٓ أن ًمٚمٛمًٚمؿ شُمَٞمّن  اًمتل اًمٚمٓمٞمٗم٦م اًمًٜمـ ُمـ وهذا، اجلٛمٞمع يِمٛمؾ هذا

، سم٤معمثٚمٞم٦م دمٞمٌف أن وم٤مٕومْمؾ، سمٕمض ُمـ أومْمؾ سمٕمْمف ًمٙمـ، أصٚمف ُمـ يمٚمف اًمٗمْمؾ قمٚمٞمف

 وسملم، سم٤معمثٚمٞم٦م اإلضم٤مسم٦م قمدم سملم إُمر دار إذا ًمٙمـ، شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا »: ىم٤مل يمام

 شمرك ُمـ -ؿمؽ سمال- أومْمؾ هذا، شوأن٤م، وأن٤م»: عمختٍمةا اجلٛمٚم٦م هبذه اإلضم٤مسم٦م

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اإلضم٤مسم٦م

 ش 11: 13: 17/ 739/ واًمٜمقر اهلدى» 
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 ادمذن إجابة تؾزمف مـ

 ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل: السمال

 أنٙمؿ ؾمامطمتٙمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م اًمٕمِم٤مء أذان ي١مذن يم٤من ومٕمٜمدُم٤م شقمكمّ  صٚمقا  صمؿ، ي٘مقل

 واضم٥م؟ همػم أم واضم٥م هق هؾ: اًم١ًمال إٟمام، اًم١ًمال هٜم٤م وًمٞمس، رديتؿ

 .ُمًٙمقٟم٦م إرض ٕن َرىّمٕمتٝم٤م: الشقخ

 ؾمٛمٕم٧م هؾ: ًمؽ أىمقل أن أريد يمٜم٧م، سمخ٤ممتتٝم٤م َرىمَّٕمتٝم٤م اًمتل ُم٘مدُمتؽ قمغم سمٜم٤مء

 .ىمٚمتف ىمد يمٜم٧م وإن اًمٙمالم هذا قمـ أهمٜمٞمتٜمل ًمٙمٜمؽ ظمػماً؟ إٓ

 هق، ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م ذم أُمره أو اًمًالم ٞمفقمٚم ىمقًمف أن: اخل٤ممت٦م قمـ واجلقاب 

 ومٚمًٜم٤م -اًمّمقاب وهق- ًمٚمقضمقب ًمٞمس يم٤من وإن، آصمٛمقن ومٙمٚمٜم٤م ًمٚمقضمقب يم٤من إن

 ومٞمٝم٤م ٟمحـ اًمتل اًمٓم٤مقم٦م وهذه، صم٤مٟمٞم٤مً  اهلل ـم٤مقم٦م ذم وٟمحـ سمؾ، أوًٓ  آصمٛملم -هلل واحلٛمد

غ: صم٤مًمث٤مً  هٜم٤م قِّ ًَ  هٜم٤مك يم٤من ًمق: وهق أٓ، ُمًتح٤ٌمً  أُمراً  وم٘مط وًمٞمس واضم٤ٌمً  ٟمؽمك أن ًمٜم٤م شُم

 إُمر يٙمقن طمٞمٜمام طمٞم٨م، اًمّمقت ُمٙمؼم دون سمآذاٟمٜم٤م أذاٟمف ٟمًٛمع ُمٜم٤م ىمري٥م ُمًجد

 هٜم٤م يم٤من ًمق، اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة إمم يذه٥م أن اًمٜمداء يًٛمع ُمـ يمؾ قمغم جي٥م يمذًمؽ

 اهلل ـم٤مقم٦م ذم ٕنٜم٤م: هٜم٤م ُمٙم٤مٟمٜم٤م ذم ٟمٔمؾ أن ًمٜم٤م ومٞمجقز سمآذاٟمٜم٤م أذاٟمف ٟمًٛمع ىمري٥م ُمًجد

 -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض-سمٙمر اًمّمديؼ  أيب قمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وريض، وضمؾ قمز

 همػم أهن٤م يٌدو إـم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة وأـم٤مل يقُم٤مً  اًمٗمجر صالة صغم أنف قمٜمف صح طمٞم٨م

، شمٓمٚمع أن اًمِمٛمس يم٤مدت طمتك اًمّمالة سمٜم٤م أـمٚم٧م ًم٘مد: ىم٤مًمقا  ؾَمٚمَّؿ ومٚمام، ُمٜمف ُمٕمت٤مدة

 ش.لمهم٤مومٚم دمدٟم٤م مل ـمٚمٕم٧م إن»: ىم٤مل، هل ضمداً  رائٕم٦م يمٚمٛم٦م وم٘م٤مل

 اًمٗمجر صالة اًمّمالة هذه إمت٤مم وذم، اًمٕم٤معملم رب يمالم ىمراءة ذم هق: يٕمٜمل 

ء] ♂َُمِْمُٝمقًدا يَم٤منَ  اًْمَٗمْجرِ  ىُمْرآنَ  إِنَّ  اًْمَٗمْجرِ  َوىُمْرآنَ ▬  .[78: اإلها

 اٟمتٌف عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم وهذا، اعم١مذن أضمٌٜم٤م ُم٤م إٟمٜم٤م ىمٚم٧م ُم٤م ومّمحٞمح: ذًمؽ وقمغم

قمكمَّ  طمٙمٛمؽ أُم٤م، احل٤مضيـ يمؾ قمغم طمٙمٛمؽ أطمٙمؿ أن أؾمتٓمٞمع ٓ وأن٤م، ًمألذان

 سمٓمٌٞمٕم٦م وُأضمٞم٥م أؾم٠مل وم٠من٤م، ضمقومف ذم ىمٚمٌلم ُمـ ًمرضمؾ اهلل ضمٕمؾ ُم٤م ٕنف، ومٛم٘مٌقل
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 ُمًتٓمٞمٕمل يم٤مٟمقا  هؾ طمًٞمٌٝمؿ وم٤مهلل أظمرون أُم٤م، اعم١مذن إضم٤مسم٦م أؾمتٓمٞمع ُم٤م احل٤مل

 .رهبؿ وسملم سمٞمٜمٝمؿ هذا، ٓ أو اإلضم٤مسم٦م

 ش 11: 11: 16/ 791/واًمٜمقر اهلدى» 

 دخؾ مـ وحؽؿ لؾسـة؟ ادخالػ األذان يدترد يرشع هؾ

 والؽالم، يمذن وادمذن ادـز عذ واخلطقب اجلؿعة يقم ادسجد

 مستحب األذان ترديد أن عذ

 ًمؽ جيقز ُم٤م إٟمف قمرومٜم٤م اًمذي اعمقضمقد إذان إن: ىمٚم٧م أنؽ قمٜمؽ ُٟمِ٘مؾ: السائؾ

 ح؟شمقوِّ  أن طمٌٞم٧م ذًمؽ قمغم ومٌٜم٤مء، إضمٝمزة سمقاؾمٓم٦م ٕنف: وراءه اًمؽمديد

 هم٤مًم٥م هق يمام ُمٚمحقٟم٤مً  إذان يم٤من إذا: ٟم٘مقل ٟمحـ، ضمٞمد ؾم١مال هذا: الشقخ

 .إضم٤مسمتف اعمٕمروف اًمنمع ذم سم٤معمنموع ومٚمٞمس، ٟمًٛمٕمٝم٤م اًمتل إذاٟم٤مت

 .هل٤م شمٜمتٌٝمقا  أن أرضمق ِدىم٦َّم ومٞمٝم٤م اًمٜم٘مٓم٦م هذه أن واحل٘مٞم٘م٦م 

 وهذا، اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد يدظمٚمقن وهمػمهؿ اإلظمقان سمٕمض ٟمالطمظ ُم٤م يمثػماً 

د ذانإ  واخلٓمٞم٥م واىمٗم٤مً  اعمًجد اًمداظمؾ ومٞم٘مػ، ي١مذن اًمتقطمٞمد ًمًٜم٦م اعمخ٤مًمػ اعمَُقطمَّ

 حتٞم٦م صالة ذم ينمع صمؿ اإلضم٤مسم٦م ُمـ ويٜمتٝمل اعم١مذن جيٞم٥م طمتك يٜمتٔمر، اعمٜمؼم قمغم

ر أوئلؽ ُمـ يٙمـ مل إن، اعمًجد  اجلٛمٕم٦م صالة َيِدي سملم أن ئمٜمقن اًمذيـ هبؿ اعمَُٖمرَّ

 ينمع وهق اخلٓم٦ٌم ذم ينمع اخلٓمٞم٥م ي٘مقم إذان تٝمليٜم ُم٤م ومٛمجرد، زقمٛمقا  ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜم٦م

 .ظمٓم٠م هذا، اًم٘مٌٚمٞم٦م سم٤مًمًٜم٦م أو إطمقال أطمًـ ذم سم٤مًمتحٞم٦م

 َيِْمَٖمؾ ومال، ي١مذن وإذان اعمٜمؼم قمغم واخلٓمٞم٥م اعمًجد إمم اجلٛمٕم٦م يقم دظمؾ ُمـ 

 ح٤مذا؟، ذقمٞم٤مً  أذاٟمف يم٤من وًمق طمتك، اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م ٟمٗمًف

 أن يٜمٌٖمل ومام، ُمنموقم٤مً  إذان يم٤من ًمق طمتك، ُمًتح٦ٌم ؾمٜم٦م اعم١مذن إضم٤مسم٦م ٕن

 ح٤مذا؟، اًمتحٞم٦م ذم ينمع صمؿ أذاٟمف ُمـ اعم١مذن يٗمرغ أن يٜمتٔمر

 اخلٓمٞم٥م إمم واإلصٖم٤مء، واضم٦ٌم واًمتحٞم٦م، ُمًتح٥م أُمر هق اعم١مذن إضم٤مسم٦م ٕن
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 اًمذي اًمقاضم٥م هق ُم٤م، اًمقاضم٥م قمـ سم٤معمًتح٥م يٜمِمٖمؾ ٓ أن ومٞمج٥م، واضم٥م أجْم٤مً 

 هذا سمٛم٘مدار ٕنف: اخلٓمٞم٥م ظمٓم٦ٌم ًمًامع اًمتٗمرغ قه ًمٚمٛم١مذن سم٢مضم٤مسمتف قمٜمف ؾمٞمٜمِمٖمؾ

 .ًمٚمخٓمٞم٥م اإلصٖم٤مء وىم٧م ُمـ ؾمٞم٠مظمذ ًمألذان إضم٤مسمتف ذم آٟمتٔم٤مر

 يٗمرغ طمتك يٜمتٔمر اعمٜمؼم قمغم واإلُم٤مم اعمًجد اجلٛمٕم٦م يقم اًمداظمؾ دظمؾ إذا: إذاً 

 يتٗمرغ ًمٙمل، سم٤مًمتحٞم٦م ينمع اعمًجد دظمقًمف ومقر اًمداظمؾ ومٝمذا، سم٤مخلٓم٦ٌم ينمع إذان

هل٤م ُمـ اخلٓمٞم٥م خلٓم٦ٌم إلصٖم٤مءًم سمٕمد ومٞمام ين وهذا، آظمره٤م إمم َأوَّ  آظمر شمٜمٌٞمف إمم َيـُجرُّ

 اًمٖم٤مي٦م ٕن: شومٞمٝمام وًمُٞمقضِمز»: اعمٕمروف احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمتحٞم٦م ُيـَخٗمِّػ أن: وهق

 سم٢مضم٤مسمتف يت٠مظمر ٓ: وم٢مذاً ، ًمٞمّمٖمل اإلٟم٤ًمن هذا شمٗمريغ هق سم٤مإلجي٤مز إُمر هذا ُمـ

 .حٞم٦ماًمت صالة ذم اًمنموع قمـ ًمٚمٛم١مذن

 رء؟ قمٜمدك سم٘مل هؾ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك: السائؾ

 .وإي٤ميمؿ: الشقخ

 اخلٓم٦ٌم ًمًامع يتٗمرغ يمل يّمكم وهق اًمٚمحٔم٦م هذه ذم هٜم٤م أؾمت٤مذٟم٤م: السمال

، اًمّمقت قم٤مًمٞم٦م وهل ؾمامقم٤مت قمغم ي١مذن ُم٤ًمضمدٟم٤م ذم أن اعم١مذن، ي١مذن واعم١مذن

 اعم١مذن ٜمتٝملي طمتك صالشمف ي١مضمؾ أن أومم سم٤مب ُمـ وم٠مخٞمس، اعمّمكم هذا قمغم ومٞمِمقش

 .ط اًمٜمٌل أظمؼمٟم٤م يمام ويقضمز يّمكم صمؿ

، ظمٓم٦ٌم هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق صحٞمح، سمّمحٞمح وًمٞمس صحٞمح يمالم هذا: الشقخ

 إذًا؟ قمٚمٞمف ؾمٞمِمقش اخلٓمٞم٥م وم٠مخٞمس

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 سف اًمذي اًمّم٤مرف هق ُم٤م: اح٤ميض اجلقاب قمغم سم٤مًمتٕم٘مٞم٥م، ـمٞم٥م: مداخؾة

 ؾمتح٤ٌمب؟آ إمم اعم١مذنظمٚمػ  اًمؽمديد سمقضمقب إُمر احلدي٨م

 .ـمٞم٤ٌمً  أؾمتٖمٚمف، ـمٞم٥م ؾم١مال هذا: الشقخ
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 ُمـ، ضمداً  ُمٝمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م احل٘مٞم٘م٦م وهذه، اًمٙمالم هذا ٟم٘مقل ضمٕمٚمتٜم٤م اًمتل هؾ اًمًٚمٗمٞم٦م

قمل أن اًمٕمٍم هذا ذم اعمًٚمؿ يٙمٗمل ٓ أنف ذم طمججٜم٤م  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب يتٌٜمك أنف َيدَّ

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم هذا يٙمٗمل ٓ، وم٘مط

 هلذه شمٜمتٌٝمقا  أن وأرضمق، اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ اً وأبد دائامً  ٟم٘مقل يمام: إول اًم٥ًٌم

 .ضمداً  ضمداً  ضمداً  ُمٝمٛم٦م وم٢مهن٤م اًمٜم٘مٓم٦م

 دائامً  يتقق اًمذي اًمٞمقم اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب يمؾ ًمدى اعمٕمٚمقم ُمـ أنف: إول اًم٥ًٌم

ٌَّ٘م٤مً  وضمؾ قمز اهلل طمٙمؿ يرى أن إمم وأبداً   أن يٕمٚمٛمقن ٓ هؿ، إرض هذه قمغم ُُمَٓم

 آٟم٘م٤ًمم إمم سم٤مإلو٤موم٦م، ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ئػـمقا  إمم اٟم٘مًٛمقا  اًمٞمقم اعمًٚمٛملم

 يتحدث اًمتل اًمٗمرق شمٚمؽ ويمؾ اًمٓمقائػ هذه ومٙمؾ، اح٤موٞم٦م اًم٘مرون ُمـ اعمتقارث

 ومرىم٦م ومٞمف، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب: ٟم٘مقل ُم٤م ُمثؾ إٓ شم٘مقل ومرىم٦م ومٞمٝم٤م يقضمد ٓ قمٜمٝم٤م اًمت٤مريخ

 ٓ واًمًٜم٦م؟ اًمٙمت٤مب قمغم وًمًٜم٤م ُمًٚمٛمقن ٟمحـ: شم٘مقل سم٤مًمْمالل قمري٘م٦م يم٤مٟم٧م ُمٝمام

 إطمٙم٤مم سمٌٕمض يَمَٗمرت اًمتل اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م طمتك ـم٤مئٗم٦م يمؾ، أبداً  اًمٓم٤مئٗم٦م هذه عمثؾ وضمقد

 وٓ، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم ٟمحـ: ي٘مقًمقن هؿ، سم٤مًميورة اًمديـ ُمـ اعمٕمٚمقُم٦م اًمنمقمٞم٦م

 .سمخ٤مص٦م اًمٜم٘مٓم٦م هذه ذم أو اًمزاوي٦م هذه ذم اإلوم٤مو٦م ُأريد

 ومرق ٓ ٕنف، واًمًٜم٦م ًمٙمت٤مبا إمم ٟمرضمع ٟمحـ: ٟم٘مقل أن يٙمٗمل ٓ اًم٥ًٌم هلذا: إذاً 

 ىمدري٦م ُمـ ضمؼمي٦م ُمـ ُمٌتدقم٦م ُمـ صقومٞم٦م ُمـ إظمرى اًمٓمقائػ يمؾ وسملم سمٞمٜمٜم٤م طمٞمٜمئذٍ 

 .إًمخ.. ُمـ ُمـ

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم ٟمْمؿ أن جي٥م: شاًم٘مّمٞمد سمٞم٧م» ي٘م٤مل يمام وهٜم٤م: اًمث٤مين اًم٥ًٌم

ح اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ اشم٤ٌمع ٌَلمَّ ، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم سمف اعمٍَُمَّ  ُمـ قمديد ذم حواعمَُقوَّ  واعمُ

ـْ ▬: وضمؾ قمز اهلل ىمقل شم٘مرؤون وم٢مٟمٙمؿ، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م  َوَُم

ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم ٌَلمَّ فِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَم  ضَمَٝمٜمَّؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمِّ

 .[111: ًمٜم٤ًمءا] ♂َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت 

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمالم أن يٕمٚمؿ اًمنمقمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ُمـ رء قمٜمدهُمًٚمؿ  ويمؾ 
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 ُمٕمٜمك هٜم٤مك يٙمقن أن ٓسمد، ُمٕمٜمك هل٤م ًمٞمس ًمٗمٔم٦م ومٞمف يٙمقن أن قمـ ويتٜمزه يؽمومع

 ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف هل يم٤مُمٚم٦م مجٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا ومٙمٞمػ، دىمٞمؼ وُمٕمٜمك

 ظمٓم٠مً  ىمرئ٧م ًمق اًمٙمريٛم٦م أي٦م أن أي، ضمداً  ه٤مُم٦م وم٤مئدة اجلٛمٚم٦م هلذه أن ٓسمد، ♂اعْم١ُْمُِمٜملِمَ 

 وٟمّمٚمف شمقمم ُم٤م ُٟمَقًمف اهلدى ًمف شمٌلم ُم٤م سمٕمد ُمـ اًمرؾمقل ُيَِم٤مىمِؼ وُمـ»: اًمت٤مزم اًمٜمحق قمغم

 ٓ؟ أم سم٤معمٕمٜمك أظمؾ يٙمقن هؾش ُمّمػماً  وؾم٤مءت ضمٝمٜمؿ

 هذه ذم شمٕم٤ممم فىمقًم ُمـ اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك هق ُم٤م: إذاً ، سم٤معمٕمٜمك أظمؾ أنف ؿمؽ ٓ

 ؟♂اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ ▬: اجلٛمٚم٦م

 اًمٙمت٤مب ٟمٗمٝمؿ أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم ٟمٜمتٛمل ٟمحـ، اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م هٜم٤م

 ُمـ اًمنميٕم٦م شمٚم٘مقا  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٕن ذًمؽ: اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ومٝمٛمف ُم٤م قمغم واًمًٜم٦م

 قمـ ومْمالً  اًمٗم٘مف أصقل يمت٥م ذم اعمٕمرووم٦م اخلالوم٤مت وُمـ، ـمري٤مً  همْم٤مً  ط اًمٜمٌل ومٝمؿ

 ومٞمف إصؾ هؾ، رؾمقًمف ُمـ أو اهلل ُمـ اًمّم٤مدر إُمر ذم اظمتالومٝمؿ، اًمٗم٘مف ومروع يمت٥م

 طم٥ًم ُيَٗمنَّ  وإٟمام أصؾ هٜم٤مك ًمٞمس أم، آؾمتح٤ٌمب ومٞمف إصؾ أم اًمقضمقب

 اًم٘مرائـ؟

 إًمقف اؾمتٜم٤ٌمط طمقًمف يتٗمرع اًمذي اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ُمـ أهن٤م ُمع ظمالومٞم٦م ُم٠ًمخ٦م

 إؾمالُمل طمزب يقضمد اًمٞمقم وإمم، اخلالف هذا وىمع، اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ اعم١مًمٗم٦م

، إصقل قمٚمامء مجٝمقر إصقل قمٚمامء شمٌٜم٤مه ُم٤م ظمالف ىم٤مقمدة يتٌٜمك إرض وضمف قمغم

 .ًمٚم٘مريٜم٦م ذًمؽ ُمرضمع وإٟمام، اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ إُمر أن وهل

 دُمِمؼ ذم هٜم٤مك أخ ًمٜم٤م»، اهلل ؿم٤مء إن احل٤مضيـ شُمِٗمٞمد اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ٟمٙمت٦مً  وأذيمر 

 يتٌٜمك يم٤من، قمامل يده حت٧م ُمدير هق يم٤من اًمرضمؾ ذاك، ٟمنم دار ذم رضمؾ ُمع يٕمٛمؾ يم٤من

 وسملم اًمرئٞمس سملم ٟم٘م٤مش ومجرى، اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ إُمر أن وهق احلزيب اًمرأي هذا

ٟمٜم٤م ُمـ اعمرؤوس، اعمرؤوس  أن وًمًٜم٤م، أدًم٦م وقمٚمٞمف، اًمّمحٞمح اًمرأي يتٌٜمك إظمقا

، سم٘مريٜم٦م إٓ اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ يتٌٜمك ذاك، يٜم٦مًم٘مر إٓ ًمٚمقضمقب إُمر أن: سمّمدده٤م

، اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل ـمقيؾ ٟم٘م٤مش ومالن وسملم سمٞمٜمل ضمرى: ىم٤مل، يِمٙمق ص٤مطمٌل ومج٤مءين

 أخ٘مل أن قمـ يِمجٕمٜمل ُم٤م اًمًٚمٗمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ُمـ قمٜمده ومٞمف ُم٤م هذا وص٤مطمٌل
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 ًمف ُم٧موَمَ٘مدَّ ، اًمٗمٙمرة هذه ذم احلزيب ذًمؽ يٜم٤مىمش أن هب٤م يتٛمٙمـ أضمؾ ُمـ حم٤مضة قمٚمٞمف

 سم٤مًمٚمٖم٦م ًمف ىمٚم٧م سم٠مُمر أُمرك يمٚمام، ُم٠مُمقر أن٧م، سمًٞمٓم٦م اًمِمٖمٚم٦م أظمل ي٤م: ًمف ىمٚم٧م، اىمؽماطم٤مً 

، ُمٕمف شمتج٤موب ٓ، قمٚمٞمف شمرد ٓ، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أنؽ طم٤مًمؽ اقمٛمؾ: يٕمٜمل، ـمٜمش: اًمًقري٦م

 ي٤م: ًمف ىمؾ، سمٙمذا آُمرك أن٤م، أن٧م سمؽ ُم٤م! ومالن ي٤م: ًمف ؾمٞم٘مقل، [همٞمٔمف] ؾمٞمٓمٚمع ذًمؽ

 .اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ إُمر أؾمت٤مذ

 ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن: اًمٕمٚمامء أجْم٤مً  ي٘مقل يمام اعمث٤مل هذا ُمـ ؿم٤مهدي

 شم٤مرة اإلسم٤مطم٦م يٗمٞمد شم٤مرة آؾمتح٤ٌمب يٗمٞمد شم٤مرة اًمقضمقب يٗمٞمد شم٤مرة إُمر ومٚمٞمس، اعم٘م٤مل

 ُم٘مّمقد ُيـَحّدد أن يًتٓمٞمع اًمذي ُمـش اًمٙمريؿ اًمٕمزيز أن٧م إٟمؽ ذق»، اهلزء أجش يٗمٞمد

 عمِم٤مهد؟ا اًم٤ًمُمع، اًم٘مري٥م أم اًمٌٕمٞمد أُمر

 يم٤من وإٓ ًمٚمقضمقب يم٤من إُمر هذا أن يٗمٝمؿ أن يًتٓمٞمع اًمذي هق هذا أن ؿمؽ ٓ

 .إًمخ. .وآ وآ ًمالؾمتح٤ٌمب

 ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ًمٜم٤م رووا اًمذي ه١مٓء: أن

 سم٤مًمًٜمدش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» اعمقـم٠م ذم ضم٤مء وىمد، ط اًمٜمٌل أصح٤مب هؿ شي٘مقل

 ذم ذع وم٢مذا، يتٙمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  اعمٜمؼم قمغم واخلٓمٞم٥مقمٛمر  زُم٤من ذم ٜم٤مساًم أن اًمّمحٞمح

 يم٤من واضم٥م اعم١مذن إضم٤مسم٦م يم٤من ًمق: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٝمٜم٤م، اًمٙمالم قمـ أُمًٙمقا  اخلٓم٦ٌم

 وإٟمام، يمالم ُمـ ي٠مظمذون ُم٤م ًمٙم٤مٟمقا  اجلٛمٕم٦م قمٜمد اخلٓمٞم٥م خيٓم٥م قمٜمدُم٤م اًمّمٛم٧م

، ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م»: اعمٜمؼم قمغم وقمٛمرقمٛمر  زُمـ ذم اًمراوي ىم٤مل ح٤م، اعم١مذن إضم٤مسم٦م ذم ي٠مظمذون

 اعم١مذن إضم٤مسم٦م أن يرون ٓ يم٤مٟمقا  أهنؿ هذا ُمـ ومٝمٛمٜم٤مش أنّمتٜم٤م سم٤مخلٓم٦ٌمقمٛمر  ذع وم٢مذا

 يٙمٗمل؟ وًمٕمٚمف. اًمدًمٞمؾ هق هذا، واضم٦ٌم

 .اهلل ؿم٤مء إن: مداخؾة

 .اهلل ؿم٤مء إن: الشقخ

٤ًٌم إُمر يم٤من ًمق: مداخؾة  ٟمتٙمٚمؿ؟ أَّٓ  ذًمؽ يٛمٜمع هؾ واضم

 ودمٞم٥م؟ شمتٙمٚمؿ، يمٞمػ: الشقخ
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 .ٟمٕمؿ: ةمداخؾ

 .هذا يٛمٙمـ يمٞمػ: الشقخ

 .اعم١مذن َأذَّن: مداخؾة

ر، ٓ ٓ: الشقخ  يٛمٙمـ؟ يمٞمػ زم َصقِّ

 اهلل: أىمقل أن٤م يٜمٝمل أن سمٕمد، أتٙمٚمؿ أن٤م أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل اعم١مذن: مداخؾة

 .أيمؼم اهلل أيمؼم

 ذاك أن شمتّمقر أن٧م يم٠منؽ: أوًٓ ، ضمداً  وواوح شَمَٙمٚمُّػ ومٞمف أوًٓ  هذا: الشقخ

 قمغم يم٤من إذان هٜم٤مك سمٞمٜمام، اًمقىم٧م ُمـ ُمتًع ومٞمف: يٕمٜمل، هٜم٤م أذاٟمٜم٤م ُمثؾ انإذ

ن هق ُمثٚمام، اًم٤ًٌمـم٦م  اًمٙمالم سملم دمٛمع أن اعمج٤مل ُمـ قمٜمدك يٌ٘مك ومال، شم٘مقل أن٧م ُي١َمذِّ

، وهٙمذا شمٙمٚمٛم٧م أن٧م يمٚمام أضم٧ٌم أن٧م يمٚمام ه٤مم يمالم اًمٚمٖم٦م قمٚمامء قمٜمف ي٘مقل اًمذي

 .أوًٓ  هذا، واىمٕمل هق ُم٤م اخلٞم٤مل حمض هق أُمر شمتّمقر يٕمٜمل

 يم٤من وٟمتٙمٚمؿ ٟمجٞم٥م يمٜم٤م سم٠منٜم٤م اعمتحدث يتحدث يم٤من، ىمٚم٧م يمام إُمر يم٤من ًمق: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .أن٧م ذهٜمؽ ذم ُمٛمقع هق يمام إُمريـ سملم جيٛمع

 سمٕمض ذم يتٜم٤مىمِمقا  ح٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم، واؾمع واًمٕمٚمؿ، ضمداً  ُُمِٝمّٛم٦م سمٜم٤مطمٞم٦م ُيَذيمِّرين وهذا 

 وأن٤م، يمذا ىم٤مل اًمرؾمقل يٙمقن أن جيقز: قا ي٘مقًم إطم٤مدي٨م سمٕمض قمٜمد وي٘مٗمقن اعم٤ًمئؾ

 اًمٜمٌل أن وهل، احل٩م ذم اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م شمٕمرومقن، سمف قمٝمد طمدي٨م أن٤م ُمثالً  ًمٙمؿ أضب

 سمـ اًمٗمْمؾ اًمًالم قمٚمٞمف رديٗمف ويم٤من، ظمثٕمٛمٞم٦م اُمرأة ًم٘مٞمتف اجلٛمرة رُمك أن سمٕمد ط

 اًمٜمٌل فومٍم، ووٞمئ٤مً  اًمٗمْمؾ هق ويم٤من مجٞمٚم٦م ويم٤مٟم٧م، إًمٞمف وشمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ومٙم٤من، قم٤ٌمس

ف وم٘م٤مل، أظمرى ضمٝم٦م إمم اًمٗمْمؾ وضمف ط  إين»: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ح٤مذا: اًمٕم٤ٌمس قَمٛمُّ

 هؾ اعمرأة وضمف سم٘مْمٞم٦م قمالىم٦م ًمف اعمقوقع شاًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمام ومخِمٞم٧م، وؿم٤مسم٦م ؿم٤مسم٤مً  رأج٧م

٤َم َي٤م▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم وداظمؾ قمقرة هق ِلُّ  أهَيُّ َْزَواضِمَؽ  ىمُْؾ  اًمٜمٌَّ ًَ  َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
 َوٟمِ

ِ
 ٤مء

َـّ  ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم َـّ  ُِم ، وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٕمٚمامء سملم ظمالف ومٞمف[ 19: إطمزاب] ♂ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 .اًمّمدد هذا ذم ًمًٜم٤م
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 سمحؼ هلؿ ُيٕم٤مروقن، اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م شمٕمٜمل أي٦م سم٠من ي٘مقًمقن اًمذيـ أن: وم٤معمقوقع 

 سمحدي٨م آؾمتدٓل ٕن: اًمِم٤مهد وهٜم٤م، سمٕمْمٝمؿ جيٞم٥م ومامذا، اخلثٕمٛمٞم٦م سمحدي٨م

 اًمٗمْمؾ يٜمٔمر يم٤من وح٤مذا، مجٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م اًمراوي أدرى ومام، مجٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م اخلثٕمٛمٞم٦م

 .ىمدُمٞمٝم٤م أمخص إمم رأؾمٝم٤م ىمٛم٦م ُمـ سم٤مًمًقاد ُمٕم٠ٌمة يم٤مٟم٧م إذا

ِرُم٦م يم٤مٟم٧م هؿ ي٘مقًمقن يمام وهل ظم٤مص٦مً ، وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗم٦م يم٤مٟم٧م هل: إذاً   ، حُمْ

ِدل أن هل٤م جيقز يم٤من نوإ، شمٜمت٘م٥م أن هل٤م جيقز ٓ واعمُْحِرُم٦م ًْ  .شُم

 ُٕمره٤م واضم٤ٌمً  اًمًؽم يم٤من ًمق: اًمقضمف ؾمؽم سمقضمقب اًم٘م٤مئٚملم قمغم آقمؽماض ومٞم٠ميت 

 أن يٛمٙمـ: اًمٌٕمض؟ ي٘مقل ُم٤مذا، اًمِم٤مهد هٜم٤م، وضمٝمٝم٤م شمًؽم سم٠من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

اسمـ  قمـ أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ٟم٘مقل ٟمحـ، سم٤مًمًؽم أُمره٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .اًمٙمقيم٥م ذاك قمٜمدش يٛمٙمـ» قًم٦مىم اضمٕمؾ: قمٛمر

: ُمٕمٜم٤مه٤م، رء أول، اًمرواي٤مت ذم يمثػمة إؿمٙم٤مٓت قمٚمٞمٜم٤م يٗمتح آطمتامل هذا 

 روى ُم٤م أنف قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ أظمق قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد وهق احلدي٨م راوي إمم ٟمًٌٜم٤م

 أُمره٤م اًمرؾمقل يم٤من ًمق، أُمره٤م اًمرؾمقل يٙمقن أن يٛمٙمـ: ٟم٘مقل ومٚمامذا، سمٙم٤مُمٚمٝم٤م احل٤مدصم٦م

 يٗمتح هذا أىمقل، أُمر ُم٤م: وم٢مذاً ، ُيٜمَْ٘مؾ مل وإن، ُيٜمَْ٘مؾ أن ٓسمد ُيٜمَْ٘مؾ؟ أم ؿُيٙمت هذا هؾ

 ظمػماً  يم٤من ًمق»: أظمل ي٤م ومٞمٝم٤م طمجتٜم٤م اًمٞمقم ٟمحـ ٟمٜمٙمره٤م سمدقم٦م يمؾ: ضمداً  يمٌػًما  سم٤مسًم٤م قمٚمٞمٜم٤م

سمٜم٤م، اًمٌمء هذا ومٕمٚمقا  ُم٤م أهنؿ أدراك ُم٤مش إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م  وم٢مذا، ٟم٘مٚمقا  يم٤مٟمقا  ومٕمٚمقا  ًمق: ضمقا

 .وُمذهٌٜم٤م ُمنمسمٜم٤م ظمّرسمٜم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م يٜم٘مؾ وٓ ي٘مع أن ٟمحـ ممٙمـ ىمٚمٜم٤م

 يمالم وسملم إضم٤مسم٦م سملم مجع هٜم٤مك ومٞمف يم٤من ًمق: اعمقـم٠م رواي٦م إمم أرضمع أن٤م: وم٤مٔن 

 سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن٧م، ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م يٜم٘مؾ هق ًمٙمـ، إُمريـ يٜم٘مؾ أن٧م شمتّمقر يمام اًمراوي يم٤من

 ُم٤م اًمٙمالم أجْم٤مً  وًمٙمـ، صحٞمح: ُمٕمؽ أىمقل أن٤م، اإلضم٤مسم٦م يٜم٤مذم ُم٤م اًمٙمالم إن: شم٘مقل أن

 .اًمٜم٘مٓم٦م هذه طمقل قمٜمدي ُم٤م هذا، ىم٤مئٛم٦م احلج٦م ومتٌ٘مك، اإلضم٤مسم٦م قمدم يٜم٤مذم

 ش 11: 11: 11/ 791/واًمٜمقر اهلدى» 

 ش 11: 16: 43/ 791/واًمٜمقر اهلدى»   
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 التسجقؾ جفاز أو ادذياع يف ادمذن إجابة

، ّمالةاًم وىم٧م ذم اعمذي٤مع أو اًمتًجٞمؾ ضمٝم٤مز ذم اعم١مذن إضم٤مسم٦م جيقز هؾ: السمال

 اعمذي٤مع؟ أو اًمتًجٞمؾ ضمٝم٤مز ُمـ ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طم٤مًم٦م وذم

 يٕمٜمل؟ يمٞمػ، اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طم٤مًم٦م ذم: الشقخ

 وشمّمكم دمٞمٌف ط اًمٜمٌل ومذيمر يتٙمٚمؿ ظمٓمٞم٥م يم٤من: ُمثالً  يم٤من ًمق طمتك: مداخؾة

 .ط اًمٜمٌل قمغم

 ؾم١مآن؟، إذاً  هٜم٤م يٕمٜمل: الشقخ

 .واطمد ؾم١مال ذم ؾم١مآن: مداخؾة

ؾ اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م يتٕمٚمؼ إول اًم١ًمال: الشقخ جَّ ًَ  أذاُٟمف؟ اعمُـ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 خيٓم٥م وهق اخلٓمٞم٥م ذيمره إذا ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة: اًمث٤مين اًم١ًمال: الشقخ

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

ع ٓ أنف أقمت٘مد ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م أو ومٜمحـ: إول إُمر أُم٤م: الشقخ  إذان ُينْمَ

 هق يمام إذان ٕن: ُينمع ٓ هذا ًمنمقملا اإلقمالم هق سمف واعم٘مّمقد، سم٤معمًجٚم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ُمٜم٘مقًم٦م واردة وسم٠مخٗم٤مظ، قم٤ٌمدة ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء ًمدى ُمٕمٚمقم

شمر  .سم٤مًمتقا

 وآقمتامد اًم٘مرآن هذا أو إذان هذا سمتًجٞمؾ وضمؾ قمز اهلل إمم اًمت٘مرب جيقز ومال 

 ٓ احل٤مًم٦م هذه ٗملوم، اًمّمالة ًمٞمحيوا اًمٜم٤مس شمٌٚمٞمغ وهل، ذقمٞم٦م هم٤مي٦م حت٘مٞمؼ ذم قمٚمٞمف

َٛمع اًمذي احل٘مٞم٘مل ًمألذان سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٤من هق يمام اًميوري ُمـ ٟمرى ًْ  ُمـ ُم٤ٌمذة ُي

 أُمده واٟم٘م٣م اٟمتٝمك أذان شمٜم٘مؾ اًمتل اعمًجٚم٦م إضم٤مسم٦م اًميوري ُمـ ٟمرى ٓ، اعم١مذن
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 أرى ٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ وضمؾ قمز اهلل ذيمر إذا اعمًٚمؿ أن ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ٓ ًمٙمـ، ووىمتف

 ُمـ آذاٟمف ٟمًٛمع اًمذي اعم١مذن إضم٤مسم٦م ذم اًمِم٠من هذا ذم اًمِم٠من ًمٞمس ًمٙمـ، ؽذًم ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً 

 .إول اًم١ًمال قمـ اجلقاب هذا، ُم٤ٌمذة ومٛمف

 يذيمره طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وهق، اًمث٤مين اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م

 ذم خي٤مًمػ: أوًٓ ، هذا ٕن: اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ذًمؽ ٟمرى ومال، اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓمٞم٥م

: صم٤مٟمٞم٤مً ، شًمٖمقت وم٘مد خيٓم٥م واإلُم٤مم، أنّم٧م: اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا»: ىم٤مقمدة

 آظمر سم٤مسم٤مً  قمٚمٞمٜم٤م يٗمتح، ط ًمٚمٜمٌل اخلٓمٞم٥م ًمذيمر ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة سم٤مب ومتح

 يذيمر هق ط اًمٜمٌل يذيمر طمٞمٜمام اخلٓمٞم٥م أن ؿمؽ ٓ أنف، إول اًم٤ٌمب ُمـ أهؿ ًمٕمٚمف

 احل٤مًم٦م هذه ومٗمل، ويمذا ايمذ شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل: ُمثالً  ي٘مقل ومٝمق، وأيمثر أيمثر وضمؾ قمز اهلل

 قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة ذيمره سمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت وقم٤ٌمدةً  قم٤مدةً  ط ٟمٌٞمٜم٤م ٟمٕمٔمؿ يمام: ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ يمام

 .وشمٕمٔمٞمٛمف وإضمالًمف سمذيمره ط اًمٜمٌل ظم٤مًمؼ ُٟمَٕمٔمِّؿ أن يٜمٌٖمل يمذًمؽ، ط

 ُمٕمف ٟمحـ ٟم٘مقل ومٝمؾ، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىم٤مل اجلٛمٕم٦م يقم: اخلٓمٞم٥م ىم٤مل إذا: ُمثالً  

 ُيْٗمَتح وطمٞمٜمام، أظمر إُمر هبذا ٟم٘مقل أن سمد ٓ، إول سم٤مُٕمر ىمٚمٜم٤م إن، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

، ُمٜمٙمر قمـ هنًٞم٤م أو سمٛمٕمروف أُمراً  يم٤من ًمق طمتك قمٜمف اعمٜمع سم٤مب قمٚمٞمٜم٤م ؾمُٞمْٗمَتح اًم٤ٌمب هذا

، واضم٥م هق مجٞمٕم٤مً  ًمديٙمؿ ُمٕمٚمقم هق يمام اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر إن طمٞم٨م

 وآٟمت٤ٌمه ًمإلصٖم٤مء اجل٤مًمًلم ًمتٗمريغ اًمقاضم٥م هذا أؾم٘مط احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع يم٤من وم٢مذا

٘مط أن أومم سم٤مب ومٛمـ، اًمقاضم٥م هذا قمٜمٝمؿ أؾم٘مط، ًمٚمخٓم٦ٌم ًْ  ُمـ دوٟمف هق ُم٤م قمٜمٝمؿ ُي

 .أقمٚمؿ واهلل أراه اًمذي هذا، ط ٟمٌٞمف وشمٕمٔمٞمؿ وضمؾ قمز اهلل شمٕمٔمٞمؿ

 ش 11: 19: 47/ 716/واًمٜمقر اهلدى» 

  ادقحد األذان ترديد حؽؿ

د ًمألذان سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة د هؾ اعمَُقطمَّ  ٓ؟ أم اعم١مذن ُمع ُيَردِّ

 ُمنموع همػم ومٝمق، اًمتقطمٞمد قمـ ضمداً  سمٕمٞمد اعمقطمد أذان هذا: أىمقل أن٤م: الشقخ

 ومٜمحـ وهلذا، ُمنموع سم٠منف ًمٚمح٤مضيـ[ يقطمل] ىمد إؿمٝم٤مد رؤوس قمغم قمٚمٜم٤مً  وإضم٤مسمتف
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ٜم٤م وسملم سمٞمٜمٜم٤م، سم٢مضم٤مسمتف هنتؿ ٓ اجلٛمٝمقر أُم٤مم ُمقىمٗم٤من ًمٜم٤م  .ٟمجٞمٌف َرسمِّ

 .واظمتّم٤مر سمتٍمفش 11: 11: 11/ 716/واًمٜمقر اهلدى»

 احلقعؾتني يف ادمذن جياب بّمذا

 ُمثٚمف ٟم٘مقل هؾش اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل»: اعم١مذن ىم٤مل إذا: مداخؾة

 سم٤محلقىمٚم٦م؟ ٟمٙمتٗمل أو، احلقىمٚم٦م وزي٤مدة

 .هذا وُمرةً  هذا ُمرةً : الشقخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمدًمٞمؾ شم٤مرًة؟ هذا وأومٕمؾ، شم٤مرةً  هذا أومٕمؾ: مداخؾة

 سملم اجلٛمع أُم٤م، واًمقوع يم٤مًم٘مٌض ضم٤مء إُمريـ ُمـ يمالً  أن: دًمٞمؾاًم: الشقخ

 .اًمٌدقم٦م ومٝمق واطمدة واىمٕم٦م ذم اًمدًمٞمؾ

طم٦م أومٝمؿ ُم٤م أن٤م ٕين: أووح: مداخؾة  .سمٍما

 .وم٘مٌْمٜم٤م اًم٘مٌض وضم٤مء، ومقوٕمٜم٤م اًمقوع ضم٤مء: ٟم٘مؾ أخؿ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .واًم٘مٌض اًمقوع سملم ٟمجٛمع، سمدقم٦م ٟمٌتدع ًمٙمـ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .هق هذا، إصؾ هذا: الشقخ

 .واًمقوع وهٙمذا اًم٘مٌض سملم مجع أنف اًم٘مْمٞم٦م: مداخؾة

 .اًمِم٤مهد هٙمذا، ي٘مقًمقن إطمٜم٤مف هٙمذا، ٓ ٓ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: وم٤مٔن: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة
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 ضم٤مء، اًمّمالة قمغم طَملَّ  اًمّمالة قمغم طَملَّ : ٟم٘مقل أن يِمٛمؾ اًمٜمص هذا: الشقخ

: إذاً  ومٜمحـ، شسم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ: وم٘مقًمقا  اًمّمالة قمغم طَملَّ : ىم٤مل إذا»: احلدي٨م

 اجلٛمع، اجلٛمع دًمٞمؾ أجـ، إُمريـ سملم ٟمجٛمع أن أُم٤م، شم٤مرةً  وهبذا شم٤مرةً  هبذا ٟمٗمٕمؾ

 يقضمد مل إذ، واًم٘مٌض اًمقوع سملم ًمٚمجٛمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م ُم٤م يمٛمثؾ، ظم٤مص٤مً  دًمٞمالً  يتٓمٚم٥م

ِوح: ىمٚمٜم٤م اجلٛمع دًمٞمؾ  .اعم١مذن إلضم٤مسم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م يمذًمؽ، ٟم٘مٌض وشم٤مرة ٟمْمع شم٤مرة، ُٟمَرا

، شاعم١مذن ي٘مقل ُمثٚمام: ىمقًمقا »: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م ُمٗمٝمقم ذم: مداخؾة

: ىم٤مل وإذا»: ىم٤مل صمؿ، قمنم اًمًٌٕم٦م إذان يمٚمامت اعم١مذن أن وقمرومٜم٤م إُمر هذا قمرومٜم٤م

، شمنميع زي٤مدة هذا أن أن٤م قمٜمدي، شسم٤مهلل ٓإ ىمقة وٓ طمقل ٓ: وم٘مقًمقا  اًمّمالة قمغم طَملَّ 

 ش.سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل سمال وأخح٘مقه٤م، اًمّمالة قمغم طَمّل »: ىمقًمقا  يٕمٜمل

 ًمٗمٔم٦م؟ أو هذه اعم٘مّمقد صمؿ: ىمقًمف: الشقخ

 .احلدي٨م ُمـ ومٝمٛمل: يٕمٜمل، ُمٗمٝمقُم٤مً  أىمقل أن٤م ُمٗمٝمقُم٤مً ، ٓ ٓ: مداخؾة

 صمؿ؟.. صمؿ: الشقخ

 .أن٤م ُمٜمل: مداخؾة

 .يمذا ىم٤مل صمؿ يمذا ىم٤مل: ىمٚم٧م أن٧م: الشقخ

 ..ىمقًمقا  صمؿ ُمًتؽم وٛمػم أن٤م، ٓ: مداخؾة

ىم٦م ؾم٤مرت: الشقخ ت ُُمنَمِّ سم٤مً  وِهْ  .أىمقل ُم٤م اومٝمؿ. ُُمَٖمرِّ

 .ـمٞم٥م: مداخؾة

 ..صمؿ ىم٤مل اًمرؾمقل صمؿ، إول احلدي٨م ذم ىم٤مل اًمرؾمقل إن: ىمٚم٧م أن٧م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 اًمؽمشمٞم٥م؟ هبذا قمٚمؿ ومٕمٜمدك، شمرشمٞم٥م شمريد هؾ: الشقخ

 .ٓ: ةمداخؾ
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 .اهلل ؾم٤محمؽ: الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م وإي٤مك: مداخؾة

 !شمذه٥م؟ أن٧م أجـ: الشقخ

 هٙمذا؟ ُمٜمف ٟمٗمٝمؿ ُم٤م، ؿمٞمخ ي٤م احلدي٨م ُمٓمٚمقب: مداخؾة

 صمؿ»: أن، شمٚمقي٦م هذا ٕن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م، هٙمذا ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م، ٓ: الشقخ

 اعم١مذن أضم٤مب اًمرؾمقل أن»: هٜم٤مك أن.. هل ُم٤م شمذيمر ًمٕمٚمؽ، شاعم١مذن ي٘مقل ُمثٚمام ىمقًمقا 

 احلدي٨م؟ هذا شمٕمرف.. شوأن٤م.. وأن٤م: ىم٤مل، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ىم٤مل امٜمطمٞم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 أضم٤مب؟ ُم٤م سمٛمثؾ أضم٤مب هؾ، ـمٞم٥م: الشقخ

 .ٓ: مداخؾة

 أنف اًم٤ٌمب ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م ُمٛمقع ُمـ ومٜمٗمٝمؿ، شمٜمقيع هذا: إذاً : الشقخ

 ذم اعم١مذن إضم٤مسم٦م ذم قلسم٤مًم٘م ايمتٗمٞم٧م أن٧م أنؽ ومٚمق، وهٙمذا وهٙمذا هٙمذا جيقز

 صح؟. إول احلدي٨م ظم٤مًمٗم٧م شمٙمـ مل، وأن٤م.. وأن٤م: سم٘مقًمؽ اًمِمٝم٤مدشملم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 أرى اًمذي أظمر اًمٌمء، رء هذا، هذا ومٕمؾ هذا ىم٤مل اًمذي ٕن ًمِـَؿ؟: الشقخ

ر وأن ًمف أتٓمرق أن سمٛمٙم٤من إمهٞم٦م ُمـ أنف  اعم١مذن أضم٧ٌم ُم٤م ًمق أنؽ: وهق سمف ُأَذيمِّ

 ؿ؟شم٠مث هؾ، ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .ٓ: مداخؾة

 ٓ وم٠من٧م سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل سمال اعم١مذن أضم٧ٌم ُم٤م أن٧م وم٢مذا، ٟمٕمؿ: الشقخ

 سمٙمالُمف ُم٘متدي أن٧م سمؾ، شم٠مثؿ ٓ وم٠من٧م ىم٤مل ُم٤م يمؾ ذم اعم١مذن ىم٤مل ُمثٚمام ىمٚم٧م وإذا، شم٠مثؿ

 .اًمًالم قمٚمٞمف



   شمرديد إذان واإلىم٤مُم٦م   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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 أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ورسمام، اًمرواي٤مت ُمـ اعمجٛمققم٦م هذه ُمـ أومٝمؿ أنٜمل: اًم٘مقل ظمالص٦م

 .ومًح٦م إُمر ذم أن، أن يمره٤مأذ ٓ أظمرى

 سمٞمٜمٝمؿ؟ سم٤مجلٛمع طمتك: مداخؾة

طم٦مً  ٟمٗمٞمُتف ُم٤م هذا، اهلل ؾم٤محمؽ: الشقخ  .ٟمٕمؿ. ُمثالً  ًمؽ وضسم٧م سا

 مستحب أم واجب األذان ترديد هؾ

 يٌدو ىمد أدري ُم٤م، اعمٜم٦م مت٤مم ذم اهلل طمٗمٔمٙمؿ ًمٙمؿ يمالُم٤مً  أذيمر أن٤م ؿمٞمخٜم٤م: السائؾ

، اعم١مذن ُمع اًمؽمداد يٕمٜمل ًمٚمٛم٠ًمخ٦م ٜم٦ًٌمسم٤مًم اًمٚمٌس ٟمزيؾ طمتك: اًمتٕم٤مرض ُمـ رء

 ..أن٤م ذهٜمل ذم اًمذي هذا وىمٚمتؿ، اعمٜم٦م مت٤مم ذم اًمقضمقب إمم ُِمْٚمُتؿ يم٠منٙمؿ

 ..مت٤مُم٤مً  ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم، ٓ: الشقخ

: ىمٚم٧م، يتٙمٚمٛمقا  يم٤مٟمقا  أهنؿ إطم٤مدي٨م سمٕمض ورد أنف ذيمرشمؿ وطمتك: مداخؾة

 ؟ محد أب٤م ي٤م ٜم٦ماعم مت٤مم قمٜمدك، هذا ُمـ رء أو اًمؽمداد يٜم٤مذم ٓ هذا

 يم٤مٟمقا  أهنؿ»: شاعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه اًمذي سم٤محلدي٨م أؾمتدل أن٤م: الشقخ

ع وم٢مذا، احلدي٨م ذم أظمذٟم٤م، اعمٜمؼم قمغم وقمٛمر اجلٛمٕم٦م يقم إذان ذم اعم١مذن أظمذ إذا  َذَ

 ..هبذا أؾمتدل وم٠من٤م، شأُمًٙمٜم٤م اخلٓم٦ٌم ذم

 اًمقضمقب؟ قمدم قمغم: مداخؾة

٤ٌمع ذم اًمًٚمٗمل ٜم٤معمٌدئ حت٘مٞم٘م٤مً ، ٟمٕمؿ: الشقخ  هذا ذم ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م واًمٞمقم، اًمًٚمػ اشمِّ

 أو سم٤مٕواُمر ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اًمٜمّمقص شمٗمًػم ٟمرى ٓ ٟمحـ أنٜم٤م اًمّمدد

 ٟم٘مؾ ضم٤مءٟم٤م: ُمثالً  وم٢مذا، واًمٕمٚمامء اًمًٚمػ أىمقال ُمـ إًمٞمٜم٤م ورد ُم٤م طمدود ذم إٓ سم٤مًمٜمقاهل

 إمم ُمٜم٤م رضمققم٤مً  واضم٥م إٟمف: ٟم٘مقل أن ًمٜم٤م ومٚمٞمس، ًمٚمقضمقب ًمٞمس سم٠منف أُمر شمٗمًػم ذم

 وٟم٠مظمذ اًم٘م٤مقمدة إمم ٟمٕمقد طمٞمٜمذاك اظمتٚمٗمقا  إذا ومٞمام ذًمؽ ظمالف وقمغم، اًم٘م٤مقمدة

 ًمإلُم٤مم سمٕم٤ٌمرة واؾمتِمٝمدت، اًمتحريؿ ومٞمف إصؾ اًمذي اًمٜمٝمل ذم ويمذًمؽ، سم٤مًمقضمقب

 اًمٞمٝمقد إن»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٜمد اًمِمٕمر ًمّمٌغ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىم٤مل أنف اهلل رمحف أمحد
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، ومرو٤مً  يٙمقن أن أضمرأ : اًمّمٌغ قمـ وم٘م٤مل، شومخ٤مًمٗمقهؿ يّمٌٖمقن ٓ واًمٜمّم٤مرى

 ضمرى يم٤من وم٢من، اًمٕمٛمؾ ي٠متٞمف أن يؽمىم٥م ٕنف: سم٤مٕصؾ متًٙم٤مً  ومرض ىم٤مل ُم٤م، أظمِمك

 .ضمٌـ وإٓ، سمف اًمتٍميح قمغم اًمٜم٤مس أضمرأ  يم٤من ومرض أنف قمغم واإلومت٤مء اًمٕمٛمؾ

 .أيمؼم اهلل: مداخؾة

 اعمٕمرض هذا ذم أجْم٤مً  ىمٚم٧م وًمذًمؽ، ٟمٕمؿ أي اًمِمج٤مقم٦م هق هٜم٤م واجلٌـ: الشقخ

 أئٛم٦م ُمـ أُمث٤مهلؿ ُمـ ويمثػماً  أمحد واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟمجد ًمذًمؽ: سم٤مًمذات

: اًمٙمراه٦م ًمٗمٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُيْٓمٚمِ٘مقن، حمرُم٦م أهن٤م اًمٞمقم ٟمحـ ٟمٕمرف أؿمٞم٤مء ذم ي٘مقًمقن اًمًٚمػ

 ٟمحـ، ؿم٠مهنؿ همػم أن ؿم٠منٜم٤م ٟمحـ ًمٙمـ، قمٜمدٟم٤م حمرُم٦م هل أهن٤م ُمع يمذا وأيمره يمذا أيمره

 ُمـ ٟمص شمٗمًػم ذم ُمثالً  خي٤مًمػ ُمـ هٜم٤مك ومٚمٞمس، قمٜمدٟم٤م حمّمقرة يمٚمٝم٤م إىمقال أن

 ورقمٝمؿ قمغم يدل ومٝمق، رء قمغم اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام هذا دل وم٢من، يٕمٜمل اًمٜمّمقص سمٕمض

ِئٝمؿ وقمدم  .همػمه. سمٗمروٞمتف أو رء سمتحريؿ اًم٘مقل إمم اًمتنع قمغم دَمَرُّ

 ش11: 48: 74/ 814/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 33: 17/ 814/ واًمٜمقر اهلدى»

 الرشعل وقتف غر يف َأذهن إذا ادُمذن إجابة

ن إذا اعم١مذن إضم٤مسم٦م جيقز هؾ: مداخؾة  ؾمٛمٕمٜم٤م يٕمٜمل؟ اًمنمقمل وىمتف همػم ذم َأذَّ

 وؾمٛمٕمٜم٤م، اًمٌٚمد وىم٧م قمـ خيتٚمػ ىمد سمٚمد ذم ضم٤مًمًلم ٟمحـ أو، سمٚمد ُمـ شمًجٞمؾ أذان

 ؟هٜم٤م اعم١مذن ٟمجٞم٥م هؾ أذان

 .يٕمٜمل: الشقخ

ن: ٟم٘مقل أو: مداخؾة  ُم٤م ىمٌؾ أذن -ُمثالً - اًمٔمٝمر يم٠مذان، اًمنمقمل اًمقىم٧م ىمٌؾ َأذَّ

 ؟ٟمجٞم٥م ٓ أم ٟمجٞمٌٝمام هؾ، اًمث٤مين إذان اًمٗمجر أو، اًمزوال وىم٧م جيل

 .ُمٌتدقم٤مً  يٙمـ مل إذا، ُم١مذن أيَّ  شُمـِجٞم٥م: الشقخ
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 ؟سمذًمؽ شم٘مّمدون ُم٤مذا: مداخؾة

- اًمري٤مض ُمـ ذقمٞم٤مً  أذاٟم٤مً  شُمِذيع اإلذاقم٦م ؾمٛمٕم٧م إذا -ُمثالً - أىمّمد: الشقخ

 .ومتجٞمٌف -ُمثالً 

 .ٟمجٞمٌف: مداخؾة

 ومال، متٓمٞمط وومٞمف شمٚمحلم ومٞمف إردن قم٤مصٛم٦م ُمـ أذاٟم٤مً  ؾمٛمٕم٧م إذا أُم٤م: الشقخ

 .ًمٚمٜم٤مس ىمدوةً  يمٜم٧م إذا ظم٤مص٦م، دمٌف

 يٕمٜمل؟ سم٤مًمقىم٧م قمؼمة ٓ: وإذاً : مداخؾة

 .آظمر إمم ُمٙم٤من ُمـ خيتٚمػ اًمقىم٧م ٕن: ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش11: 71: 11/ 667/واًمٜمقر اهلدى»

 ش11: 36: 74/ 667/واًمٜمقر اهلدى»

 ادمذن وراء اإلقامة ترديد

 ٓ: ىمٚم٧م، اهلل إٓ إهل ٓ: اًمّمالة قمٜمد اعم٘مٞمؿ ىم٤مل طمٞمٜمام أُمس ؾمٛمٕمتؽ: مداخؾة

 دًمٞمؾ؟ هٜم٤مك هؾ، اهلل إٓ إهل

 إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل أخٞمس، اهلل إٓ إهل ٓ: أىمقل وأن: الشقخ

 ُم١مذًٟم٤م؟ أخٞمس اعم٘مٞمؿ هذا شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ

 اإلىم٤مُم٦م؟ يمؾ ذم وٟمت٤مسمٕمف، اعم١مذن سمحٙمؿ ُم١مذن يّمػم، ٟمٕمؿ: مداخؾة

 شؿم٤مء عمـ صالة أذاٟملم يمؾ سملم»: ط اًمٜمٌل سم٘مقل أذيمرك وأن٤م، ٟمٕمؿ: الشقخ

 هق اًمث٤مين إذان أن شمدري أنؽ ؿمؽ وٓ، ؾمٜم٦م اًمٜم٤مس يتخذه٤م أن يمراهٞم٦م

 .اهلل ومٛمـ أص٧ٌم وم٢من ٟمٔمري وضمٝم٦م ومٝمذا...اإلىم٤مُم٦م

 .اعم٘مٞمؿ يت٤مسمع أن إًذا: مداخؾة
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 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش34: 17: 11/أ39: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 األذان؟ ترديد لف يرشع كذلؽ ادمذن هؾ

 يِمٛمؾ هؾ شي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ي٘مقل احلدي٨م: السائؾ

 ُمثاًل؟ ٟمٗمًف اعم١مذن

 وهذا ُمرشملم ي١مذن أن قمٚمٞمف جي٥م ًمٙم٤من يِمٛمٚمف يم٤من ًمق ٕنف، يِمٛمؾ ٓ، ٓ: الشقخ

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  قم٤ممل سمف لي٘مق ٓ

 دائامً  يًٚمٙمقا  وأن يٛمرروا أن حي٤موًمقن اًمذيـ اعمٌتدقم٦م ظمٓم٠م قمغم ٟمًتدل هٜم٤م وُمـ

 اًمٜمٌل إن: ي٘مقًمقن أهنؿ ُمٜمٝم٤م سم٤مردة سمتٙمٚمٗم٤مت سمؾ إدًم٦م سم٠موهـ سمدقمٝمؿ سمٕمض وأبداً 

 صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: سم٘مقًمف اًم٤ًمُمٕملم ظم٤مـم٥م ط

 اًم٤ًمُمٕملم إمم اعمقضمف اخلٓم٤مب هذا ُمـ اعم١مذن أظمرضمتؿ امذاومٚم احلدي٨م آظمر إمم شقمكمّ 

 هذا ذم داظمؾ هق هؾ وًمٙمـ، ٕذاٟمف ؾم٤مُمع هق، ٟمٕمؿ: ٟم٘مقل ٕذاٟمف ؾم٤مُمٕم٤مً  اعم١مذن أخٞمس

 إذان؟

 ًمٚمٛم١مذن اعمنموع ُمـ يرون ٓ ىم٤مـم٦ٌم اعمًٚمٛملم قمٚمامء أن واًم٥ًٌم، ٓ: اجلقاب

 هب٤م ظمٗمض» أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل ،شصقشمف اًمِمٞمخ هب٤م رومع» أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل أن

 أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، شصقشمف اًمِمٞمخ هب٤م رومع» أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، شصقشمف اًمِمٞمخ

 يم٤من وًمذًمؽ هذا ي٘مقل أطمد ُم٤م، إذان ُمـ يٜمتٝمل أن إممش صقشمف اًمِمٞمخ هب٤م ظمٗمض»

 هذا اعم١مذن همػم سمف ي٘مّمد إٟمام ؾمٛمٕمتؿ إذا ظمٓم٤مب أن قمغم اًمٕمٚمامء سملم قمٛمٚمٞم٤مً  اشمٗم٤مىم٤مً  هذا

 .أوًٓ 

 يمام ط اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة أصقاهتؿ يرومٕمقا  أن ًمٚم٤ًمُمٕملم ينمع هؾ: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 سم٤مٕذان؟ صقشمف اعم١مذن يرومع

 .ٓ: اجلقاب
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 سمجٝمر ضم٤مءوا أجـ ومٛمـ ؾمٛمٕمتؿ إذا قمٛمقم ذم داظمؾ أنف ٟمٗمؽمض ًمٜم٘مقل ٟمٕمقد إذاً 

 قمغم يّمكم أن ًمف: ي٘م٤مل أن طمًٌف سم٤مٕذان جيٝمر يمام ط اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة اعم١مذن

 إذا» قمٛمقم ذم يدظمؾ اعم١مذن أن اومؽماض قمغم هذا إذان ُمـ ومراهمف سمٕمد ط ًمٜمٌلا

سم٤مً  ًمٞمس هٜم٤م اًمٕمٛمقم هذا أن ىمٚمٜم٤م ىمد ًمٙمٜمٜم٤مش ؾمٛمٕمتؿ  وم٢مذاً  اعمخ٤مـمٌلم سمف اعم٘مّمقد ٕن صقا

 : اصمٜم٤من ظمٓمآن اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اعم١مذٟملم سمٕمض ُمـ هٜم٤م

 ذًمؽ ُمـ واؾمتٚمزُمقا  ناعم١مذش ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ىمقًمف قمٛمقم ذم أدظمٚمقا  أهنؿ: إول

 .ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم أنف

 وم٠مخح٘مقا  ط اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة صقشمف يرومع أن ًمف ضمقزوا أهنؿ: اًمث٤مين واخلٓم٠م

 .سم٤مخلػمي٦م هل٤م اعمِمٝمقد اًم٘مرون ـمٞمٚم٦م ُمٜمف يٙمـ مل ُم٤م سم٤مٕذان

 سمف ي٘مقًمقن ٓ ومٞمام ي٘مٕمقا  أن سمدقمٝمؿ ًمتًقيغ اعمتٙمٚمٗملم ٓزم ُمـ أن أقمت٘مد وأن٤م

 ضمٝمراً  ُمرة ُمرشملم ي١مذن أن ًمف اعم١مذن إذاً  هلؿ ىمٚمٜم٤م يّمكم أن ًمف ىم٤مًمقا  اإذ اًمِم٤مهد هق وهذا

 ذم اعم١مذن دظمؾ طمتك أيش اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا» ىمقهلؿ ُم٘مت٣م ذًمؽ ٕن هاً  وُمرة

 .ذًمؽ

 اعمحرم اًمرىمص ومٞمف اًمذي اعمٌتدع اًمذيمر قمغم اًمّمقومٞم٦م سمٕمض اؾمتدٓل هذا ويِمٌف

 ذًمؽ ضمقاز قمغم حيتجقن اًمذيمر طمٚم٘م٤مت ذم اهلل يذيمرون طمٞمٜمام وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  اعمٞمؾ وهق

ـَ ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سم٘مقًمف َ  َيْذيُمُرونَ  اًمَِّذي  آظمر إمم ♂ضُمٜمُقهِبِؿْ  َوقَمغَم  َوىُمُٕمقداً  ىمِٞم٤َمُم٤مً  اّللَّ

 ووالًمتٝمؿ سمدقمتٝمؿ سمف ي١ميدون شمٗمًػماً  أي٦م هذه يٗمنون [191: قمٛمران آل]أي٦م

 هذا شمٚمتزُمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ إذاً  ؿهل ىمٚمٜم٤م وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  ومٞمف واعمٞمؾ اًمذيمر ذم اًمرىمص ذم

 يمام صقاب أنف رأجتؿ وإذا اًمتٗمًػم هذا ذم خمٓمئلم يمٜمتؿ أنٙمؿ وًمق شمٓمٌ٘مقه وأن اًمتٗمًػم

 وًمٙمـ وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  متٞمٚمقن وم٠منتؿ سمتٗمًػميمؿ أي٦م ٟمص شمٓمٌ٘مقا  أن ومٕمٚمٞمٙمؿ شمزقمٛمقن

ـَ ▬ أي٦م مت٤مم شمٓمٌٞمؼ شمريمتؿ َ  َيْذيُمُرونَ  اًمَِّذي : قمٛمران آل] ♂ضُمٜمُقهِبِؿْ  َوقَمغَم  َوىُمُٕمقداً  ىمِٞم٤َمُم٤مً  اّللَّ

 سمٕمٛمٚمٙمؿ شمٗمًػميمؿ ظم٤مًمٗمتؿ أنتؿ وم٢مذاً  ضمٜم٥م قمغم سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ يٛمٞمؾ ومام [191

 ؿم٠من ُمـ ـمٌٕم٤مً  هذا ًمٞمس [81: اًمٌ٘مرة] ♂سمٌَِْٕمضٍ  َوشَمْٙمُٗمُرونَ  اًْمِٙمَت٤مِب  سمٌَِْٕمضِ  َأوَمُت١ْمُِمٜمُقنَ ▬

 .اعمًٚمٛملم
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 .احلدي٨م هذا سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمره أردت ُم٤م هذا

 ش41 -وإثر احلدي٨م أهؾ قىمعُم-ضمدة ومت٤موى»

 ؟ قضاء األذان ترديد فاتف مـ عذ هؾ

 .إذان ًم٘مْم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 .إذان ىمْم٤مء.. .: الشقخ

 أن يًتٓمع ومٚمؿ اعم١مذن وم٠مذن آظمر يٙمٚمؿ ُمثاًل  يتحدث يم٤من ؿمخص ُمثاًل : مداخؾة

 ي٘ميض ومٝمؾ، ٟمحقه٤م أو اًمٗمالح قمغم طمل أو اًمّمالة قمغم طمل: ي٘مقل واعم١مذن إٓ يدريمف

 سمٌمء ُمٜمِمٖماًل  يم٤من، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إذان وم٤مشمف أو، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل ضمديد ُمـ يٌدأ إذان؟

 .اعم١مذن أذان أثٜم٤مء يردد أن يًتٓمع ومل

، سم٤مإلضم٤مسم٦م اٟمِمٖمؾ ومٚمق، وم٤مت وم٤مت ُم٤م أُم٤م، اإلضم٤مسم٦م صدد ذم هق قمام جيٞمٌف: الشقخ

 مل ومٝمذا أذاٟمف ُمـ إظمػمة اجلٛمٚم٦م ذم اعم١مذن يدرك طمتك ًها  هق ي١مذن أن سمٛمٕمٜمك: أي

 .أذن وإٟمام اعم١مذن جي٥م

 ..ُمثاًل  اعم١مذن أدرك ًمق: أومٝمؿ ًمٙمل ؿمٞمخ ي٤م يٕمٜمل: مداخؾة

: شم٘مقل أن٧م شمًتٕمجؾ؟ ح٤مذا وم٢مًذا، ٓ ومٝمٛمتف؟ ىمٚمتف اًمذي أن٤م، شمٗمٝمؿ مل أن٧م: الشقخ

 أن وم٤معمٕمروف، إذان مجؾ ُمـ مجٚم٦م يمؾ ذم اعم١مذن إضم٤مسم٦م قمـ ُم٤م سمِمٖمؾ ؿمٖمؾ رضماًل  أن

 أيمؼم اهلل: اًم٤ًمُمع ي٘مقل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىم٤مل إذا: هٙمذا نشمٙمق اعم١مذن إضم٤مسم٦م

 هٜم٤م؟ إمم ُمٜمل اًمٗمٝمؿ هذا صحٞمح، إذان آظمر إمم هٙمذا، أيمؼم اهلل

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 إمم إذان أول ُمـ مجٚم٦م يمؾ قمغم اعم١مذن جي٥م ومل اٟمِمٖمؾ ومٝمق! ـمٞم٥م: الشقخ

 هٜم٤م؟ إمم صح ًمٚمٛم١مذن شمٗمرغ هٜم٤مك، اًمّمالة طمل

 .ٕمؿٟم: مداخؾة
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 اٟمِمٖمؾ إذا: أىمقل، إظمػمة وًمٕمٚمٝم٤م واًمث٤مًمث٦م، اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓمقة هذه! ـمٞم٥م: الشقخ

 ًمٞمس هذا أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل أن إمم سم٤مًمٕمقد ٟمٗمًف ؿمٖمؾ أو هق

٤ًٌم  هق إٟمام واًمٗمرق، اعم١مذن أذن يمام ي١مذن إٟمف: ومٞمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م يمؾ، ًمٚمٛم١مذن ُمٞم

 شم٠مذيـ هق وإٟمام اًمرضمقع هذا ُمـ وم٤مئدة ٓ وم٢مًذا، صقشمف ظمٗمض وهق صقشمف رومع اعم١مذن

 جيٞم٥م وًمٞمس إذان يٕمٞمد هق وسمٞمٜمام اًم٤ٌمىمل ي٠ميت هق ومٌٞمٜمام ي٠ميت صمؿ، ُمنموع همػم هذا

 قمٚمٞمؽ؟ ومٝمٛم٧م، إذان سم٘مٞم٦م قمـ اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف ومًٞمٗمقت

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 قمكم؟ ومٝمٛم٧م! ـمٞم٥م: الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ُمالطمٔم٦م هٜم٤مك ًمٙمـ، ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .شمٗمْمؾ: شقخال

 طمل، ومؽمة ي٘مػ صمؿ اًمّمالة قمغم طمل: سمٌطء ُمثاًل  ي١مذن اعم١مذن يم٤من ًمق: مداخؾة

 اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل يم٠من، سمنقم٦م يٕمٞمد أن هذا ويًتٓمٞمع، ومؽمة ي٘مػ صمؿ اًمٗمالح قمغم

 ..أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، أيمؼم

 .قمكم ومٝمؿ ُم٤م: الشقخ

 ..ومٝمٛمتف اًمذي ىمٚم٧م أن٧م ًمٙمـ، ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م سمغم: مداخؾة

: أىمقل أن٤م.. قمكم ومٝمٛم٧م ُم٤م أنؽ يٛملم ًمؽ أطمٚمػ: اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا : الشقخ

٤ًٌم ًمٞمس ومٝمق إذان إمم هق قم٤مد إذا  ويمام ًمؽ وصٗم٧م يمام شمٙمقن اإلضم٤مسم٦م، ُم١مذن هق، ُمٞم

 أن٧م، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ومٞم٘مقل جيٞمٌف اًم٤ًمُمع، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل اعم١مذن، شمٕمٚمؿ

 هق وم٢مذا ًمإلضم٤مسم٦م شمٗمرغ هٜم٤مك، اًمّمالة قمغم طمل إمم وصؾ أن إمم آٟمًٗم٤م اًمّمقرة صقرت

 هق ي١مذن أن وإُم٤م، سم٘مل ومٞمام اعم١مذن جي٥م أن إُم٤م: اًمٙمالم أـمقل وأن٤م أن أُمريـ سملم

 ًمٚمٛم١مذن؟ ُمٞم٥م هق ومٝمؾ، ًها  ًمٜمٗمًف

 .ُمٞم٥م ًمٞمس: مداخؾة
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 واوح اجلقاب، صٖمرت ُمٝمام ٟم٘مٓم٦م وٓ سم٘مل ومام، ًمؽ ىمٚمتف اًمذي هذا: الشقخ

 سم٤مإلضم٤مسم٦م ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن ومٝمق اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمـ سم٘مل ُم٤م حتّمٞمؾ أراد إن قمٚمٞمف ٌٖمليٜم أنف ضمًدا

 ؾمٞمخن صمؿ، جيٞم٥م وٓ ؾمٞم١مذن ومٝمق إذان أول ُمـ يٕمقد أن أُم٤م، إذان سم٘مٞم٦م قمغم

 أن٧م اًمتل احل٤مًم٦م هذه ذم آظمره ذم وٓ إذان أول ذم ٓ أضم٤مب ُم٤م ومٝمق اًم٤ٌمىمٞم٦م اإلضم٤مسم٦م

 .شمّمقره٤م

 ش11: 11: 11/ب34: اًمٜمقر رطمٚم٦م»
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 ادقحد األذان بدعة

 شم٠مذيـ أهٚمٝم٤م يًٛمع، ط اهلل رؾمقل ُمًجد ُمع ُم٤ًمضمد شمًٕم٦م سم٤معمديٜم٦م يم٤من»

 قمٛمرو سمٜمل ُمًجد أىمرهب٤م، ُم٤ًمضمدهؿ ذم ومٞمّمّٚمقن، ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم سمالل

 سمٜمل وُمًجد، قمٌٞمد سمٜمل وُمًجد، ؾم٤مقمدة سمٜمل وُمًجد، اًمٜمج٤مر سمٜمل ُمـ ُمٌذول سمـ

 سمٜمل وُمًجد، ُزريؼ سمٜمل وُمًجد، إؿمٝمؾ قمٌد سمٜمل ُمـ راشم٩م سمٜمل وُمًجد، ؾمٚمٛم٦م

 .وٕمٞمػش. اًمت٤مؾمع ذم ويِمّؽ ، ضُمَٝمْٞمٜم٦م وُمًجد، أؾمٚمؿ وُمًجد، هِمٗم٤مر

 ذم اعمقطمد إذان اسمتدع ُمـ طمج٦م هق احلدي٨م هذا وًمٕمؾ، هذا: ]قال اإلمام[

 أيب ُمًجد ذم إذان يذيٕمقن وم٢مهنؿ، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ همػمه٤م و، إردن - قمامن

 وٕمٞمػ احلدي٨م أن وُمع! اعم٤ًمضمد ؾم٤مئر ذم إذان ومٞمٕمٓمٚمقن، إذومٞم٦م ذم رويشد

 إطمداث قمغم دمّرأ  يمٞمػ -! واهلل - أدري وًم٧ًم. ذًمؽ ذم سحًي٤م ًمٞمس وم٢مٟمف سمٞمٜم٤ّم يمام

 اًمٌالد قمقاصؿ ؾم٤مئر اؾمتٛمرار وُمع، اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مرون هذه سمٕمد أطمدصمٝم٤م ُمـ اًمٌدقم٦م هذه

 ! اًمّمقت ُمٙمؼم سمقاؾمٓم٦م وإقمالٟمف ُمًجد يمؾ ذم إذان قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اإلؾمالُمٞم٦م

 ش.344-341/ 14/1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادقاققت عذ االعتّمد بطالن عذ والؽالم، األذان تقحقد حؽؿ

 األذان يف الػؾؽقة

 ؟[إذان شمقطمٞمد ذم اًمِمٞمخ رأي طمقل ؾم١مال]: مداخؾة

صمٜم٤م، رأجل: الشقخ راً  سمف حتدَّ رً  ُِمَرا  ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة إذان أن: ظمالصتف، وشمٙمرا

 ًمًٌٞمؾ خم٤مًمػ اًمتقطمٞمد هذا وأن، إن٤مم سملم إؿم٤مقمتف شم٘مٜملم جيقز ٓ وأنف، اإلؾمالم

ـْ ▬: ي٘مقل اًمٕم٤معملم ورب، اعم١مُمٜملم ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

 .[111: اًمٜم٤ًمء] ♂َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜمَّؿَ  فِ َوُٟمّْمٚمِ  شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمِّفِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ 

 ي٠ميت ومحٞمٜمام، أذاٟم٤مً  ُمًجد ًمٙمؾ أن قمغم ُمْمقا  اًم٘مرون هذه يمؾ ذم وم٤معمًٚمٛمقن

 قمغم إذان هذا إذاقم٦م يٗمرض صمؿ، واطمداً  أذاٟم٤مً  ومٞمجٕمؾ، اهلل ذيٕم٦م قمـ و٤مل ُمٌتدع
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ؾ إذان ي٘مٞمؿ ومٙم٠منف، إظمرى اعم٤ًمضمد جَّ ًَ  .ػاعمَُٙمٚمِّ  أذان ُمٙم٤من اعمُـ

ين ومٙمؾ   يمام، إذان ذًمؽ وُمـ، سمقاضمٌف ُمٜمٝمؿ يمٌؾ  ي٘مقُمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ اعم٤ًمضمد ُُم١َمذِّ

 .اإلُم٤مُم٦م سمقفمٞمٗم٦م ي٘مقُمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م يمؾ أن

 اعم٤ًمضمد ذم إذاٟم٤مت شمٕمٓمٞمؾ ذًمؽ ُمـ يٚمزم إذان شمقطمٞمد ٟمتٞمج٦م ُمـ يم٤من وم٢مذا 

 .شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك اهلل ؿمٕم٤مئر ُمـ ًمِمٕمػمة شمٕمٓمٞمؾ ىمٚمٜم٤م يمام وهذا، إظمرى

 يمؾ آظمر ُمًجد أذان قمـ خيتٚمػ ُمًجد[ يمؾ] أذان سم٠من: ذًمؽ إمم وُيَْم٤مف 

 .إذان سمتقطمٞمد أهٚمف اسمتكم اًمذي اًمٌٚمد هذا ُمثؾ ذم آظمتالف

 اعمٕمروف وهق، اًمٌٚمد هذا ذم ضمٌؾ أقمغم هق اًمذي اجلٌؾ قمغم -ُمثالً - وم٤مٕذان 

 ذم يٙمقن اًمذي اعمًجد يم٠مذان -ُمثالً - ومٞمف اًمٗمجر أذان يٙمقن ٓ، إذومٞم٦م سمجٌؾ

 ىمٌؾ اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع يرى اجلٌؾ ذًمؽ رأس قمغم يم٤من ُمـ ٕن: اًمٌٚمد وؾمط

 .اجلٌؾ وادي ذم هؿ اًمذيـ أوئلؽ ُمـ ضمداً  يمثػمة دىم٤مئؼ

د إذان ومٗمرض   ُمـ ومٕمج٥م شمٕمج٥م وإن، اًمنمقمل ًمٚمتقىمٞم٧م ُمٜم٤مىمض هق اعمَُقطمَّ

ٌَٕمق طملم أهنؿ اعمقطمد إذان قمـ واعمداومٕملم اعمتحٛمًلم ه١مٓء  اًمتل اعمٗمٙمرة نَيْٓم

 ُمراقم٤مة ُمع»: ورىم٦م يمؾ أؾمٗمؾ ذم ويٙمتٌقن، إوىم٤مف وزارة ُمٗمٙمرة قمٚمٞمٝم٤م يٓمٌٕمقن

، ًمٚمنمع ُمٓم٤مسمؼ احل٘مٞم٘م٦م ذم ضَمّٞمد اًمتٜمٌٞمف وهذاش اًمٌالد ٓظمتالف سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتقىمٞم٧م ومرق

 .اًمنمع وهذا اًمتٜمٌٞمف هذا خي٤مًمػ ُمـ أول هؿ ًمٙمـ

 ُيراقمقا  مل أهنؿ ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ،واطمداً  أذاٟم٤مً  اًمٜم٤مس قمغم ومروقا  طمٞمٜمام ٕهنؿ: ذًمؽ 

 .آظمر ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من ُمـ واًمتقىمٞم٧م ٓظمتالفا هذا

٤مر ي٘مقل ويمام، اًمٌٚمد هذا ذم دمرسم٦م ًمٜم٤م وٟمحـ   ختتٚمػ إرض سم٠من: إرايض شُمـجَّ

 .ختتٚمػ إوىم٤مت يمذًمؽ، سم٤مًمِمؼم

ة ُدقمٞمٜم٤م ًم٘مد  ٧م أن يم٤مٟم٧م، ىمري٦م ذم ًمإلومٓم٤مر ؾمٜملم سمْمع ُمٜمذ َُمرَّ  قمامن إمم ُوٛمَّ

 يمام اًمؼمٟمدة هذه أُم٤م، ضمٜمقسمٞم٦م شمٚمؽ ًمٙمـ، يمٝمذه سمرٟمدة قمغم ومجٚمًٜم٤م، ٜم٤مقمقراًم اؾمٛمٝم٤م

ه يمام اًمِمٛمس همروب ذًمؽ ُمع يرى ومٞمٝم٤م واجل٤مًمس، ؿمامًمٞم٦م شمرون  ٕول، هٜم٤م ٟمحـ ٟمرا
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 وسمٕمد شمٖمرب اًمِمٛمس ومٜمرى هٜم٤م أُم٤م، اًمِمٛمس همروب ُمع إذان شمٓم٤مسمؼ أؾمٛمع ُمرة

 .إذان يٕمٚمٜمقن دىم٤مئؼ قمنم

، هٜم٤م قمـ اًمِمٛمس همروب ومٞمت٠مظمر، اًمٜم٤مقمقر قمـ ْم٦مُمٜمخٗم اجل٤ٌمل هٜم٤مك ٕنف ح٤مذا؟

د إذان وسملم اًمِمٛمس همروب سملم اًمٗمرق هل اًمتل اًمدىم٤مئؼ اًمٕمنم ومٝمذه  هٜم٤مك، اعمَُقطمَّ

 أجْم٤مً  ذهٌٜم٤م، اًمٌٚمدة ٟمٗمس ذم هذا ُمـ أقمج٥م هق ُم٤م رأج٧م ًمٙمـ، ذه٧ٌم دىم٤مئؼ اًمٕمنم

 ذانأ وؾمٛمٕمٜم٤م، اعمٖمرب ًمّمالة اعمًجد دظمٚمٜم٤م، أدري ٓ آظمر يقُم٤مً  أو أظمرى ؾمٜم٦م

 .شمٖمرب مل أُم٤مُمٜم٤م واًمِمٛمس اعمٖمرب

 .قمجٞم٥م: مداخؾة

 اعمقاىمٞم٧م ذم واًمتٜمٌٞمف، ضمٝم٦م ُمـ إذان شمقطمٞمد ُمٕمٜمك ومام، سمٕمد شمٖمرب مل: الشقخ

 .إوىم٤مت ومرق ُمراقم٤مة ُمع، اًمروزٟم٤مُم٦م ذم شمٜمنم اًمتل هذه

ار ذم صٝمٞم٥م ُمًجد اؾمٛمف هٜم٤م ُمًجًدا رأى همػمي، وم٤ميض يمالم ، اًم٤ًمسمع اًمَدوَّ

 إُم٤مم وهق، اًمِمت٤مء ومّمقل سمٕمض ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  يًٛمع -أجْم٤مً - سم٠منف رأى ُمـ طمدصمٜمل

 .سمٕمد شمٖمرب مل واًمِمٛمس سم٤مإلذاقم٦م اعمُـذاع إذان يًٛمع، ُمًجد

 .أيمؼم اهلل: مداخؾة

د إذان هذا: وم٢مذاً : الشقخ  ُمـ وُُمَ٘مٚمِّؾ، اًمِمٕمػمة هلذه ُُمَٕمٓمِّؾ يمقٟمف ُمع اعمَُقطمَّ

، واطمد آن ذم ًمِمٛمسوا اًمٗمجر ُمٓمٚمع هٜم٤م ٟمرى ٟمحـ، ًمٚمٜم٤مس شمْمٚمٞمؾ ومٗمٞمف، إذاقمتٝم٤م

، اعمًجد ذم هٜم٤م اًمّمالة ُي٘مٞمٛمقن قمٜمدُم٤م، اًمٞمقم ٓطمٔمتؿ يمٜمتؿ إذا اًمٗمجر ي١مذٟمقن

 .هٜم٤م قمٜمدٟم٤م اًمّمالة حتؾ طمٞمٜمذاك

ٟمقا  وىمد، ذًمؽ ىمٌؾ ـمٚمع ىمد اًمٗمجر يٙمقن: طمٞمٜمذاك   ُم٤م، سم٤ًمقم٦م اًمٜمّمػ ىمٌؾ َأذَّ

 .اًمٗمجر وىم٧م دظمؾ

 .أذان سمدون َصّٚمقا : مداخؾة

 ُمـ؟: الشقخ
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 .أذان سمدون َصٚمُّقا  أهنؿ: ُمٕمٜم٤مه، ا صٚمق اًمذيـ: مداخؾة

 .اًمقىم٧م ىمٌؾ، أذان سمدون ًمٞمس، إذان ُيذيٕمقا  هؿ: الشقخ

 اًم٤ًمقم٦م ي١مرظمقن، اًمِمٛمس ـمٚمقع اًمروزٟم٤مُم٦م ذم يٙمتٌقن: إظمرى، واطمدة هذه

راً  هذا راىم٧ٌم أن٤م... وٟمّمػ ؾم٧م أو ورسمع ؾم٧م راً  ُمرا  ذم وٟمحـ هٜم٤م اًمِمٛمس، وشمٙمرا

، ؾم٤مقم٦م سمرسمع اعمٗمٙمرة شمقىمٞم٧م سمٕمد اًمِمٛمس ٚمعشمٓم، اًمٌٚمد ذم اًمٗمرق شمٜمًك وٓ، اجلٌؾ

 اًمِمٛمس: ًمف ي٘مقل اعمٗمٙمرة يرى ُمت٠مظمراً  اجلٌؾ هذا ذم أطمدهؿ اؾمتٞم٘مظ إذا: أي

 ذم ٟمحـ... وهذا، شمٓمٚمع مل اًمِمٛمس ًمٙمـ، اًمقىم٧م ظمرج ٕنف: يّمكم وٓ، ـمٚمٕم٧م

 أنف ؿمؽ ٓ، اًمقادي ذم سم٤مٕؾمٗمؾ يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِمٛمس شمٓمٚمع ومٛمتك، اعمرشمٗمع اعمٙم٤من

 .ٟمٕمؿ أي. وأيمثر أيمثر يت٠مظمر

 اًمٌالد يٕمؿ اًمٌالء هذا أن: اًمّمحٞمح سم٤معمٕمٜمك شم٠ميمدت أو، أظمػماً  وقمٚمٛم٧م

 قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمت٘م٤مويؿ أو اعمٗمٙمرات هذه أن اًم٥ًٌم وإذ، اؾمتثٜم٤مء سمدون يمٚمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م

 قمغم يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل اومؽمض: يٕمٜمل، وسمس اًمٌحر ُمًتقى راقمك، ومٚمٙمل شمقىمٞم٧م

 .سمٚمد قمـ سمٚمد اظمتالف إـمالىم٤مً  ُيَراع ومل، ىمٞم٧ماًمتق هذا وم٠مقمٓمك، واطمد ؾم٤مطمؾ

 ٓطمٔمتؿ سمد ٓ، واًمٕمٛمرة ًمٚمح٩م ٟم٤ًمومر طمٞمٜمام، ُمٕمٜم٤م يٙمقن يم٤من عمـ أىمقل يمٜم٧م أن٤م 

 اًمًٚمًٚم٦م هبذه وإذا ضمداً  قم٤مزم ضمٌؾ، يٛمٞمٜمٜم٤م قمغم ضمٌؾ قمغم َٟمُٛمرّ  اًمٓمريؼ أثٜم٤مء ذم ُمٕمل

 .شمٜمخٗمض شمٌدأ

 اجلٌؾ أن سم٥ًٌم: ٚمٞمفقم اًمِمٛمس وهمرسم٧م إرض ُمـ سمرطم٦م ذم ٟمزل إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ومٚمق 

ٌَؾ إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمٜمف إقمامًٓ  اعمٖمرب يّمكم أنف ًمف وسمدا، ُمرشمٗمع  ُمـ اًمٚمٞمؾ َأىْم

 .وصغم أومٓمر شاًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد، اًمِمٛمس وهمرسم٧م، ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر، ه٤مهٜم٤م

 وإذا، قمٜمده ٟمزل هق يم٤من اًمذي اجلٌؾ هذا ٕن: ـم٤مًمٕم٦م اًمِمٛمس وإذ ىمٚمٞمالً  ُمِمٞمٜم٤مً  

 .وشمٜمزل هتقي اًمًٚمًٚم٦م أن سم٥ًٌم احور ـم٤مح سمف

 أو دىم٤مئؼ مخس يٛمٙمـ اًمرضمٚملم سملم ذم ُم٤م اًمث٤مين اعمٙم٤من ذاك ذم يم٤من اًمذي: وم٢مذاً  

 .إول اإلٟم٤ًمن هذا سمف يّمكم أن ًمف يّمح ٓ، سم٤مًمًٞم٤مرة دىم٤مئؼ قمنم
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٧م هذا: مداخؾة  ...صالشمف َصحَّ

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ٕن: يّمكم أن ًمف جيقز ٓ، دىم٤مئؼ سمٕمنم أو دىم٤مئؼ سمخٛمس ُمٜمف سمٕمد اًمذي ومذاك

 .ٟمٕمؿ. يمٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م وهٙمذا، سمٕمد شمٖمرب ومل ـم٤مًمٕم٦م ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم شمزال ٓ اًمِمٛمس

 . اعمًٛمققم٦م اح٤مدة ذم اًمٜم٘م٤مش سم٤مىمل ويراضمعش 11: 11: 77/ 477/واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 17: 37/ 477/واًمٜمقر اهلدى»

 الرشؿقة األذان بؿقاققت اإللتزام

 اشمٗم٤مق ذم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًم٘م٤مقمدة، [إًمٞمٝم٤م] أذت تلاًم اًم٘م٤مقمدة يٕمٜمل اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: مداخؾة

ُم٦م ُم٦م شمٗم٤مقا أُمٙمـ ُم٤م ٕا  اًمّمٞم٤مم هن٤مر ذم اًمٗمٓمر ذم، اًمٜمٌقي٦م اًمتقضمٞمٝم٤مت فمؾ ذم ظم٤مص٦م، ٕا

ن ُمِم٤مهدة يٕمٜمل اًمتل اًمٔم٤مهرة وهذه، اًمِمٛمس شمٖمرب قمٜمدُم٤م  ُم٤مئدة حيي يٕمٜمل أطمٞم٤مٟم٤مً  أنف، ٔا

 أو دىم٤مئؼ صمالث ىمٌؾ...ًمِم٤مبا يٗمٓمر وىمد، ي٤ًمرع اًمِم٤ٌمب وسمٕمض اعم٤ًمضمد ذم أو اإلومٓم٤مر

صؾ هذا يمقن ُمع، دىم٤مئؼ أرسمع ُم٦م وطمدة، دُمِمؼ، قمامن ُمثؾ اًمقاطمد اًمٌٚمد ذم أجْم٤مً  ٕا  ذم ٕا

 ُم٤ًموم٦م إمم متتد اًمقاطمدة اعمديٜم٦م أن، اعمدن ذم أن احل٘مٞم٘م٦م ضمديدة اقمت٤ٌمرات ُمع اإلومٓم٤مر

 حتت٤مج اًمث٤مين اًمٓمرف ُمـ سمٞمٜمام هٜم٤مك ُمـ أوهل٤م ذم اًمِمٛمس ومتٖمرب، يمٞمٚمق صمالصملم يمٞمٚمق قمنميـ

 .ًمتٖمرب دىم٤مئؼ أرسمع أو دىم٤مئؼ صمالث أو دىمٞم٘متلم إمم

 .مت٤مم: الشقخ

م أن إمم اًمتقضمٞمف يٕمٜمل، أن اًمتقضمٞمف يٜمٌٖمل يٕمٜمل أخٞمس: مداخؾة  سم٤مٕذان آًمتزا

 يٜمتٔمروا، اًمِمٞمٕم٦م ُمثؾ هل ُم٤م دىم٤مئؼ أرسمع أو صمالث أو دىمٞم٘متلم طمدود ذم اعم٠ًمخ٦م دام ُم٤م

 ُمثؾ ظم٤مص٦م، ٓقمت٤ٌمرات ًمٙمـ اًمِمٛمس سمٖمروب ني٠مظمذو إٟمام، اًمٜمجقم شمِمتٌؽ طمتك

 ٟمرى ٟمٙمقن وٟمحـ ي١مذن ي٘مقًمقا  أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمّمقيٚمح ذم يٕمٜمل، اعمدن ؾمٕم٦م، آقمت٤ٌمر هذا

 اعم٠ًمخ٦م ٓ يٙمقن، اًمٖمرىم٤مء ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٝم٦م ذم سمٞمٜمام اعم١مذن ي١مذن قمٜمدُم٤م، اًمِمٛمس

 .هم٤مسم٧م ىمد اًمِمٛمس
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 وم٠مهؾ إذان ًمتزُمٜم٤ما وم٢مذا، يمالُمؽ ُمـ يؽمؿمح ُم٤م خلالف طمج٦م هذه: الشقخ

 يٗمٓمروا؟ اًمّمقيٚمح

 .أرسمع أو دىم٤مئؼ سمثالث آطمتٞم٤مط هذه سمٛمراقم٤مة هق: مداخؾة

ن، اًم٘مْمٞم٦م ذم اًمٕمٙمس هٜم٤م، ٓ ٓ: الشقخ  ذطم٧م يمام اعمٜم٤مـمؼ ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم َأذَّ

 ًمٙمـ، أىمؾ ٓ دىم٤مئؼ سمثامن عمٜمززم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؽ أىمقل وأن٤م، سمدىم٤مئؼ اًمِمٛمس همروب سمٕمد

 ذم، ضمديد سمٛمث٤مل ضمئ٧م أن وأن٧م، أقمٞمٜمٜم٤م سم٠مم رأجٜم٤مه وهذا مت٤مُم٤مً  قمٙمًٞم٦م اعمِمٙمٚم٦م

 أذن؟ قمغم يٗمٓمرون هؾ، شمٖمرب مل واًمِمٛمس إذن يًٛمٕمقا  اًمّمقيٚمح

 .ٓ: مداخؾة

 .سم٠مظمتٝم٤م شُمَ٘م٤مسمؾ، ٓ اًمـ هذه: إذاً : الشقخ

 إمم ٟمٔمريمؿ ُأْخٗم٧م أن ُأريد وم٠من٤م، إذن يًٛمع مل ًمٙمٜمف...شمٖمرب اًمِمٛمس رأى رضمؾ

 .ـمٚمققمف وقمدم، اًم٘مٛمر ـمٚمقع ىمْمٞم٦م قمـ، شمٚمؽ قمـ مت٤مُم٤مً  ختتٚمػ هذه اعم٠ًمخ٦م أن

 ذم اًمٜم٤مس اضمتٝم٤مدات خيتٚمػ، اًمقاطمد اعمٙم٤من ذم اًمقاطمدة اعمٜمٓم٘م٦م ذم: مداخؾة

 أن صمالصم٦م يَمٚمَّٗمٜم٤م ًمق اًمقاطمدة اعمٜمٓم٘م٦م ذم اًمٜم٤مس يٕمٜمل، همروهب٤م وقمدم اًمِمٛمس همروب

ٟمقا   دىمٞم٘م٦م سمٕمد قلي٘م واًمث٤مين، اًمِمٛمس همرسم٧م ي٘مقل ُمٜمٝمؿ واطمد، ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم ُي١َمذِّ

 إُمٞم٦م إُم٦م هذه ذم آظمتالف، هٙمذا ؾمٞم٘مقل واًمث٤مًم٨م، اًمِمٛمس همرسم٧م دىمٞم٘متلم أو

 يٕمٜمل ي٘مع اًمٌمء هذا، دىم٤مئؼ ومخس دىم٤مئؼ وأرسمع دىم٤مئؼ صمالث طمدود ذم ختتٚمػ أن

 اًمذيـ اًمٜم٤مس يٕمٜمل، اًمدرضم٦م هلذه دىمٞمؼ ًمٞمس يٕمٜمل، آضمتٝم٤مدات سم٤مظمتالف ختتٚمػ

 ًمـ اًمتحدي٨م قمغم ىمدرة وقمٜمدهؿ قم٘مقل ٜمدهؿوقم اًمًٜم٦م ويتٌٕمقن واطمد ُمٜمٝم٩م قمغم

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اح٤مئ٦م ذم ُم٤مئ٦م دىمٞمً٘م٤م اشمٗم٤مىًم٤م يتٗم٘مقا 

 أو اؾمٓمٜمٌقل ُمًتقى قمغم أنت٘مؾ ٓ اًمقاطمد احلل ذم، اًمقاطمد احلل ذم وؾمٞمّمٌح

 ذم اًمٜم٤مس خيتٚمػ اًمقاطمد احلل ُمًتقى قمغم ؾمٞمٙمقن، دُمِمؼ ُمًتقى أو قمامن ُمًتقى

 . اعم٠ًمخ٦م هذه

 اًمٌٚمد أن هذا يٕمٜمل هؾ وًمٙمـ، قمٚمٞمف هم٤ٌمر ٓ ويمالم، صحٞمح هذا: الشقخ
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 يمٌٚمدٟم٤م اًمقاطمد اًمٌٚمد هذه يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م، واطمد أذان قمغم ويّمكم يّمقم اًمقاطمد

 سمٚمدٟم٤م ُمثؾ ذم، اعمقضمقدة اًمتٗم٤موشم٤مت هذه هل دىمتٝم٤م مت٤مم ُمـ اعم٠ًمخ٦م أن يتٌلم أن، هذا

ٚمَّؿ وهق- هذا يمالُمٙمؿ يٕمٜمل هؾ، هذا ًَ  هْم٤مب ومٞمف ضم٤ٌمل ومٞمف ياًمذ اًمٌٚمد هذا أن -ُُم

 مل ُم٤م ومٞمٝم٤م ودظمؾ، اًمٙمؼمى قمامن ص٤مر أن ؾم٤مسم٘م٤مً  قمامن ويم٤من، ودي٤من وومٞمف ؾمٝمقل ومٞمف

ع أنف هذا يٕمٜمل هؾ، آظمره إمم، ُمٜمٝم٤م يٙمـ د أن ُينْمَ  اعمٜم٤مـمؼ هذه ومٞمِمٛمؾ إذن ُيَقطمَّ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس، ٓ اجلقاب ؾمٞمٙمقن أفمـ، اظمتالف ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م قمغم

 .اًمقىم٧م شمقطمٞمد ُمع ًمٙمـ، إذان شمقطمٞمد ُمع ًم٧ًم أن٤م: مداخؾة

 .ٓ: الشقخ

 . اًمٙمقي٧م ذم حيدث هذا: مداخؾة

، ٓ أن٤م ؾمت٘مقل أىمقل أن٤م، حمدداً  اجلقاب يٙمقن أنف أرضمقك أرضمقك أن٤م: الشقخ

 .يمذًمؽ أخٞمس

 ...: مداخؾة

 أن٤م، ٟمتٗمؼ طمتك ٟمٕمرف أن ٟمريد وم٤مٔن، خت٤مًمػ ٓ وىمد شُمـَخ٤مًمػ ىمد، ـمٞم٥م: الشقخ

 أن أريد ُمٕمؽ اشمٗم٘م٧م أن٤م يمام ًمٙمـ، ُمًٚمؿ اًمٙمالم هذا ٧موم٘مٚم، ُمٕمؽ اشمٗم٘م٧م ُم٤م هقم٤من

 سم٠مذان واإلومٓم٤مر واًمّمٞم٤مم اًمّمالة أطمٙم٤مم ُيدار أن يّمح ٓ اًمٌٚمد هذا أنف، ُمٕمل شمتٗمؼ

 ىمد إٟمف، ومٞمف ضمدال وٓ سمّمحتف ؾَمٚمَّٛمٜم٤م اًمذي يمالُمؽ ذم ىمٚم٧م آٟمٗم٤مً  أن٧م ٕنؽ، واطمد

 ؿمخص اشمّمؾ، ٦مسم٤مًمتجرسم أقمرومف وأن٤م ضمداً  ـمٌٞمٕمل أُمر هذا ُم١مذن ُمـ ُم١مذن خيتٚمػ

 ومِمخص، اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م يم٤من وقمنميـ ؾمٌٕم٦م ص٤ٌمح أنف اًمٜم٤مس سمٕمض فمـ يقم ُمٕمل

، قمجٞم٥م ىم٤مل، قمٜمدي ـمٚمٕم٧م ُم٤م سمٕمد اًمِمٛمس ىمٚم٧م، اًمِمٛمس رأج٧م هؾ: ُمٕمل اشمّمؾ

 سملم اًمٗمرق وأجش شهل٤م ؿُمٕم٤مع ٓ يم٤مًمٓم٧ًم» احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ورأجتٝم٤م رأجتٝم٤م أن٤م

 يٛمٙمـ ذم ُم٤م، إًمٞمف اعمِم٤مر اًمِمخص ذم ٟمتٙمٚمؿ اًمذي اعمٙم٤من وسملم، قمٜمدي اًمذي اعمٙم٤من

 .هٙمذا ؿمامًٓ  قمٜمدي ُمـ ممتد ُمؽم يمٞمٚمق ُمؽم يمٞمٚمق

 ُمـ شمٓمٚمع طمٞمٜمام وم٤مًمِمٛمس، ُمثالً  هٙمذا يٙمقن ىمد اجلٌؾ، ضمداً  واوح واًم٥ًٌم 
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 يرى أن ىمٌؾ اًمِمٛمس يرى اًمًٛم٧م هذا ذم يٙمقن وم٤مًمذي، هٜم٤م ـمٚمققمٝم٤م قمـ شمت٠مظمر، هٜم٤م

 .ضمداً  ـمٌٞمٕمل أُمر هذا، اًمًٛم٧م هذا ذم اًمذي هذا

 إطمٙم٤مم ًمتٕمٓمٞمؾ ٟمًٕمك أن يٜمٌٖمل ُم٤م، ًمٚمتقطمٞمد ٟمًٕمك اًمذي اًمقىم٧م ذم ٜمحـوم 

 وإٓ، اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ ًمِمٕمػمة شمٕمٓمٞمؾ أخٞمس هذا إذان شمقطمٞمد وم٤مٔن، اًمنمقمٞم٦م

 .ؾمٚمٞمامن أب٤م ي٤م ُمًٙمقٟم٦م إرض

 هذا، صحٞمح همػم هذا ٓ أىمقل أن٤م...ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م اًمٕمامن ُمًتقى قمغم: مداخؾة

 .صحٞمح همػم اًمتقطمٞمد

 هٜم٤مك يٙمقن أنف، حمٚمف يمؾ ذم ُمًجد يمؾ ذم يٙمقن أن يٌٖمل؟ ُم٤مذا: إذاً : الشقخ

 .أن ُمقضمقد همػم هذا، مجٞمؾ، صح ُمًجد

د إذان هبذا ُمرسمقـمقن أن وم٤معمًٚمٛمقن  سمٙمؾ ٟم٘مقهل٤م ظَمٚمِّٞمٜم٤م، ذقمل اًمال اعمُقطمَّ

 ٕن، إذان هبذا وصالشمٜم٤م صٞم٤مُمٜم٤م: سمٛمّمػمٟم٤م ٟمرسمٓمٝم٤م ومٜمحـ، ـمٞم٥م، ساطم٦م

 . ٓ، ٚمٝم٤محم ذم هل ُمالطمٔمتؽ

 يمؾ وذم، ُمًجد ذم حمؾ يمؾ ذم يم٤من إذا أن ؾم٠مىمقل أن٤م، إـمالىم٤مً  هذا ُمٜمف يٚمزم ٓ هذا

 ُم١مذن، اعمٗمٙمرة قمغم ي١مذن يٕمٜمل، ىم٤مومٞم٤ًم أو ُم١مذًٟم٤م ًمٞمس، ذقمل ُم١مذن ُم١مذن ذم ُمًجد

 ُُمَٙمٚمَّػ ومرد يمؾ ًمٞمس، ُمٕمؽ أُمٌم أن٤م طمٞمٜمئذٍ ، مت٤مُم٤مً  اًمنمقمٞم٦م إوىم٤مت يراىم٥م: أي، ذقمل

 ُمٙمٚمػ ًمٞمس، ٓ اًمزوال وىمٌؾ اًمزوال اًمٔمٝمر يراىم٥م، اًمِمٛمس ويراىم٥م اللاهل يراىم٥م أنف

 ًمف ُمًجد يمؾ، ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟم٧م يمام قم٤مدت إُمقر أن اومؽمض، هن٤مئٞم٤مً  ؾم٠مىمقل ًمٙمـ، هذا

 ..يٗمٓمر هؾ شمٖمرب مل اًمِمٛمس ورأى اعمٖمرب أذان ؾمٛمع إٟم٤ًمن ًمٙمـ، ُم١مذن

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

ٙمقن اًمذيـ ومٝم١مٓء...وم٢مذاً : الشقخ ًِ ، اعمٖمرب أذان إذان ُمع باًمتج٤مو قمـ ُيْٛم

 أجْم٤مً  واًمٕمٙمس، ُمٕمذورون ه١مٓء، سمٕمد شمٖمرب مل اًمِمٛمس رأوا سم٠مهنؿ متًٙمٝمؿ سمحج٦م

 سمٕمض أُم٤مم قمٚمٜم٤مً  وًمٜم٘مؾ ويٗمٓمرون همرسم٧م ىمد اًمِمٛمس يرون اًمذيـ: أىمقل أن أريد

 يمرؤي٦م ًمٞمس آٟمٗم٤مً  أذت يمام ىمْمٞم٦م هذه ٕن ح٤مذا؟ ُمٕمذورون أجْم٤مً  ه١مٓء، اًمٜم٤مس
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 مج٤مقم٦م ي٤م، ُمٕمٜم٤م ص٤مر وهذا، اٟمٔمروا شمٕم٤مًمقا  احل٤مضيـ ِمؽمكي أن ممٙمـ هذا، اهلالل

، ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر، ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ أىمٌؾ إذا»: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ش.اًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد اًمِمٛمس وهمرسم٧م

 ح٤م اًمزرىم٤مء ذم ُمقضمقد يم٤من وإؾمت٤مذ، ٟمٕمؿ أي، ٓ وإٓ همرسم٧م اًمِمٛمس ؿمقف

 جش؟أ أبق، أىم٤مرسمؽ ص٤مطمٌؽ ُمـ...سمٞم٧م يم٤مٟم٤م

 .هٞمثؿ أبق: مداخؾة

 ُيٗمٓمر ٓ، سمٞمده اًمتٛمرة ُم٤مؾمؽ وهق همرسم٧م اًمِمٛمس ؿمٗمٜم٤م ٟمحـ، هٞمثؿ أبق: الشقخ

 .ـمٞم٥م، إذان، ُم٤مذا يًٛمع طمتك

 اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمٕمالُم٦م يرى أنف طمتك، إذان هبذا اًمث٘م٦م هذه ضم٤مءشمف أجـ ُمـ هذا

 ،ُمتٕمٚمؿ وهمػم ُمتٕمٚمؿ ُمث٘مػ وهمػم ُمث٘مػ سملم ومرق ٓ ُمًٚمؿ ًمٙمؾ اًمرؾمقل ضمٕمٚمٝم٤م

 وصم٘م٦م هذا؟ ح٤مذا أظمره إمم ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ وأىمٌؾ، ه٤مهٜم٤م ُمـ همرسم٧م اًمِمٛمس رأج٧م

 .اعمخ٤مًمٗم٦م مت٤مم واىمٕمٜم٤م خت٤مًمػ وهل، اًمٗمٚمٙمٞم٦م هذه رىمؿ سم٤مًمذي قمٛمٞم٤مء

 شم١ميمد اًمتل واطمدة ىمري٦م وذم، مت٤مُم٤مً  ُمتٜم٤مىمْملم ُمِمٝمديـ ؾمٚمٞمامن أب٤م ي٤م رأج٧م أن٤م 

 ؾم٧م ُمٜمذ، اًم٘مدس ـمريؼ ذم أفمـ اًم٘مري٦م هذا ذم ُمٕمروف اًمٜم٤مقمقر إمم ُدقمٞمٜم٤م، يمالُمؽ

ة ذم هٙمذا ضم٤مًمًلم، شمٕمرومف ُمٜمّمقر سمٞم٧م، ذًمؽ ٟمحق أو شم٘مري٤ٌمً  ؾمٜمقات  ٟمرى، ؾُمدَّ

 همروب ُمع اعمقطمد إذان أؾمٛمع هذه سمٚمدي ذم ُمرة ٕول، شمٖمرب وهل اًمِمٛمس

 طمتك دىم٤مئؼ قمنم أو دىم٤مئؼ صمامن وسمٕمد اًمِمٛمس شمٖمرب داري ذم أن٤م سمٞمٜمام، اًمِمٛمس

 ذق ذم ُمٜمززم سملم ضمداً  واوح٦م وُمٗم٤مرىم٦م فم٤مهرة هذه، اعمَُقطّمد إذان هذا أؾمٛمع

 .ضمٜمقيب همرب شم٘مري٤ٌمً  واًمٜم٤مقمقر قمامن

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .يمذًمؽ أخٞمس: الشقخ

، اًمٜم٤مقمقر إمم ُدقمٞم٧م، أجْم٤مً  أدري ُم٤م صم٤مًم٨م أو صم٤مين رُمْم٤من ذم رأجؽ ُم٤م ًمٙمـ

، اعمقطمد إذان اًمّمقت ُمٙمؼم ُمـ صقشمف يرومع وأذان اعمًجد داظمٚمقن وٟمحـ
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  ي١مذن؟ هؾ، ذقمل ُم١مذن هٜم٤مك يم٤من ًمق أن اعم١مذن هذا، ٞمٜملسمٕم أراه٤م واًمِمٛمس

 .ٓ: مداخؾة

 .ي١مذن ٓ: الشقخ

: ًمٚمٜم٤مس اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٌٞم٤من أوًٓ  ٟمّمدع أن جي٥م ٟمحـ، ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: إذاً  

  إمَِم  َأْدقُمقا  ؾَمٌِٞمكِم  َهِذهِ  ىُمْؾ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام يٙمقٟمقا  طمتك
ِ
ـِ  َأن٤َم سَمِّمػَمةٍ  قَمغَم  اّللَّ  َوَُم

ٌََٕمٜمِلا  .[118: يقؾمػ] ♂شمَّ

 هٜم٤م، اؾمتٓم٤مع ُم٤م ُمٜمف حيذر اإلؾمالم سم٠من طمقًمف َدْٟمَدٟم٤َّم ٟمحـ اًمذي اخلالف: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 اؾمٙم٧م واخلالف اًمٗمرىم٦م إصم٤مرة قمدم سم٤مؾمؿ، سمدقم٦م وهذه ؾمٜم٦م هذه أنف ذم اًمٌح٨م يم٤من

ك ٜم٤م ًمٙمـ، اًمًٜمـ ومتقت، اًمٌدع ؾمتزداد ُمٕمٜم٤مه٤م، اًمًٜم٦م شمٜمنم وٓ اًمٌدقم٦م وُمِمَّ  قمز َرسمُّ

ْٙمَٛم٦مِ  َرسمَِّؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  اْدعُ ▬: ي٘مقل وضمؾ ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ تِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ

ـُ  ًَ  .[141: اًمٜمحؾ] ♂َأطْم

 ومٞمٝم٤م ُم٤م ُم٠ًمخ٦م هذه مج٤مقم٦م ي٤م هلؿ وٟم٘مقل شمٖمرب أقمٞمٜمٜم٤م سم٠مم ٟمراه٤م اًمِمٛمس: وم٢مًذا

 وضم٤مز اعمٖمرب صالة طَمٚم٧َّم همرسم٧م إذا اًمِمٛمس أن، يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم سملم ظمالف

 ٟمًٛمع مل أدراك؟ وُم٤م، اًمقىم٧م ص٤مر ُم٤م ًمًف، ٓ اًمِمٛمس شمرون أنتؿ ٤موه، اإلومٓم٤مر

 أفمـ آظمر يمؾ أنف سمدًمٞمؾ، ذقمل أذان هق ُم٤م، ومٚمٙمل إذان هذا أظمل ي٤م، سمٕمد إذان

ٌِّ٘مٝم٤م ُمـ ومروق هذه ؿمٕمري ًمٞم٧م ًمٙمـ، ومروق حيٓمقا  ؿمٝمر  اعم٤ًمضمد ُم١مذٟمقا  يم٤من إذا، ُيَٓم

 إذان هذا ًمؽ ي٘مقل، اًمٗمروق هذه طمتك يراقمقا  ُم٤م ،ُم٤مذا ويمٚمٝمؿ، ُمقفمٗملم يمٚمٝمؿ

 .إُمر واٟمتٝمك، ُمقطمد

 وقمٚمٞمف وسملم واوح احلٙمؿ يٕمٜمل أنف إؿمٙم٤مل ذم ُم٤م سم٤مرزة اًمِمٛمس وإذا: مداخؾة

 اعمقطمد سم٤مٕذان ًمٞمس يٕمٜمل سملم اًمٗمرق سمٛم٘مدار هم٤مئ٦ٌم اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م، ىم٤مئؿ دًمٞمؾ

 أن اعم٤ًمضمد ُمـ يٜمتٔمر اًمٙمؾ ٤مضاًمري وؾمط ذم اًمٙمٌػم اعمًجد يٕمٜمل، اًمري٤مض ُمثؾ ذم

ن  اًمري٤مض يّمؾ صقشمف ويم٤من، ُم٤ٌمذة اعم١مذٟملم أصقات ومتٜمٓمٚمؼ اًمٙمٌػم اعمًجد ُي١َمذِّ

 . اًمري٤مض أرضم٤مء يمؾ إمم يّمؾ صقشمف يم٤من شم٘مري٤ٌمً  اًمًتلم حلد ذم يٕمٜمل ُمٜمًٌٓم٦م
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 .أؾمت٤مذ ي٤م يّمٚمٜم٤م يم٤من ُم٤م اًمّمقت وٟمحـ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .أجْم٤مً  يّمٚمٜم٤م ُمٙم٦م صقت: الشقخ

د إذان هق ُم٤م، يٕمٜمل ُمقضمقد اًمذي اًمقاىمع قمـ أتٙمٚمؿ أن٤م ٓ: خؾةمدا  .اعمَُقطمَّ

 هذا، اًمنمع[ ي٘مره] هؾ اًمقاىمع هذا سمس، ومٞمؽ اهلل سم٤مرك قم٤مرف أن٤م: الشقخ

 ُمـ قمغم جي٥م هؾ، سمف ٟمٕمتد هذا يٕمٜمل، ُمؽم يمٞمٚمق مخًلم إمم يّمؾ يٕمٜمل اًمذي اًمّمقت

 .وم٠مضم٥م: ي٘م٤مل أن اًمّمقت ؾمٛمع

 أتًٛمع، اًمٗمٚمٙمٞم٦م سم٤محل٤ًمسم٤مت اًمِمٝمر إصم٤ٌمت ُم٤مذا؟ قوقعاعم ٟمٗمس إمم ٟمرضمع، ـمٌٕم٤مً 

 قمغم اًمّمقت سمٛمٙمؼم اًمٜمداء يًٛمع اًمٜم٤مس ُمـ ومزيد، وم٠مضم٥م ىم٤مل، ٟمٕمؿ ىم٤مل، اًمٜمداء

 .ٓ ُمٕمل ؾمت٘مقل أن٧م ـمٌٕم٤مً ، هذا قمٚمٞمف جي٥م هؾ، ُمؽم يمٞمٚمق مخًلم ُم٤ًموم٦م

 ومٙمؾ، اعمقوقع ذم اًمنمع سمحٙمؿ، يمٚمٝم٤م اعمقاوٞمع ٟمرسمط أن ٟمريد ٟمحـ: إذاً  

 ُمـ يًٛمٕمف يمام سَمُٕمد ُمـ ومٞمًٛمٕمف: اًمّمقت سمٛمٙمؼم صقشمف يرومع ري٤مضاًم ذم ُمًجد

، إـمالىم٤مً  اعم٠ًمخ٦م ُمقوقع ُمـ ُيَٖمػمِّ  ُم٤م هذا، ىمٞم٤مس سمدون يٕمٜمل شمِمٌٞمف سمدون سمؾ، ىَمُرب

 هذا شمٕمرومقن شاًمدور ذم اعم٤ًمضمد سم٤مخت٤مذ أُمرٟم٤م»، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ُمٜمٓم٘م٦م يمؾ جي٥م

 إذا اعم١مذن هذا، وُم١مذن ُمًجد ومٞمٝم٤م يٙمقن أن جي٥م حمٚم٦م يمؾ يٕمٜمل دار ومٙمؾ، احلدي٨م

 ُم١ًمول هق ُم٤م آظمره إمم واًمٕمجقز سمٞمتٝم٤م ذم اًمتل وم٤معمرأة اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم وراىم٥م أذن

 .شمٜمٓم٘مقن أنٙمؿ ُمثٚمام احلؼ هق مت٤مُم٤مً  هذا، إوىم٤مت يراىم٥م أنف

 همػم وظمٓم١مهؿ، ظمٓمئٝمؿ قمغم اًمٜم٤مس وٟم٤ًمير، سم٠مقمٞمٜمٜم٤م اخلٓم٠م ٟمِمقف ٟمحـ ًمٙمـ

 هذا سملم ُم٤م ؿمت٤من، اًمٗمٚمؽ قمغم ىم٤مئؿ، اًمنمقمٞم٦م مإطمٙم٤م قمغم ىم٤مئؿ همػم ٕنف: ُمٖمتٗمر

 .اًمّمقاب ُيْٚمِٝمَٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل، اعمًتٕم٤من واهلل، وهذا

 ش 11: 48: 73/ 744/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 34: 17/ 744/ واًمٜمقر اهلدى»
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 ادقحد األذان حؽؿ

، عُيذا اًمذي إذان أن، يقم يمؾ ذم ُمّمٌحلم سم٠مقمٞمٜمٜم٤م وٟمرى ضم٤مزُملم ٟمٕمت٘مد ٟمحـ

د أي واطمد أذان اًمِمديد إؾمػ ُمع وهق  جي٥م ُمًجد يمؾ ي٘مقل اًمنمع سمٞمٜمام، ُُمَقطمَّ

ن أن  .ُمًجد يمؾ، ُم١مذن ومٞمف ُي١َمذِّ

 إهل ٓ اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م وهل اًمتقطمٞمد ٕن: طم٘مٞم٘م٦مً  اًمتقطمٞمد ُيـخ٤مًمػ اًمتقطمٞمد ومٝمذا

 هق اعمٜم٤مؾم٤ٌمت وأوضم٥م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت وأطمًـ، ُمٜم٤مؾم٦ٌم يمؾ ذم شُمٜمَِْمد أن جي٥م اهلل إٓ

 إذا، اًمٌٞمقت وذم سمؾ اًمّمحراء وذم سمؾ، اعمًجد ذم وم٘مط وًمٞمس اعمًجد ذم نإذا

 ي٘مٞمؿ ُمـ يمؾ ي١مذن أن جي٥م: أىمقل ُم٤م وأقمٜمل أىمقلش جي٥م» اجلامقم٦م صالة أىمٞمٛم٧م

 ىمد ٕنف: ذًمؽ ذم ومرق ٓ.....اًمّمح٤مري ذم أو اًمدار ذم أو اعمًجد ذم ؾمقاء اًمّمالة

 اعمزء قَمٚمَّؿ طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل أن وهمػمهش داود أيب ؾمٜمـ» ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء

، اًمٕمٚمؿ ـمالب وقمٜمد اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمروف هذا صالشمف اعمزء وطمدي٨م، صالشمف

 أؾم٤مء ًمٚمذي اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل احلدي٨م هذا، أن اًمٙمالم ُأـمِٞمؾ أن أريد وٓ وم٤مًمِم٤مهد

ن صمؿ اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ صمؿ، اهلل أُمرك يمام ومتقو٠م، اًمّمالة إمم ىمٛم٧م أن٧م إذا» صالشمف  شَأذِّ

 اًمذي أن أومم سم٤مب ومٛمـ، مج٤مقم٦م يّمكم ًمٚمذي ًمٞمس، ًمٚمٛمٗمرد اخلٓم٤مب؟ عمـ نأذ صمؿ

ن أن ُمـ ًمف سمد ٓ مج٤مقم٦م يّمكم  أذن صمؿ، اهلل أُمرك يمام ومتقو٠م اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا» ُي١َمذِّ

 .احلدي٨م آظمر إمم شاًم٘مرآن ُمـ شمٞمن ُم٤م اىمرأ  صمؿ يَمؼمِّ  صمؿ

 ذم ظم٤مص٦م نأ، اًمنمع ذم ُمٕمرووم٦م ُمقاىمٞم٧م ًمف اًمنمقمل إذان أن: واًمِم٤مهد 

 إمم دىمٞم٘م٦م وقمنميـ مخس سملم ُم٤م اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع ىمٌؾ ي١مذٟمقن اًمٗمجر صالة

 .اًمنمقمل إذان ىمٌؾ دىمٞم٘م٦م صمالصملم

  

 ش 11: 11: 13/ 767/واًمٜمقر اهلدى»

 ش11: 37: 37/ 767/واًمٜمقر اهلدى»
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 «اجَلقق» واحد بصقت اجلّمعة أذان بدعقة

 وًمٞم١مُمٙمام وأىمٞمام وم٠مذٟم٤م ؾم٤مومرمت٤م إذا»: ًمف قمؿ وٓسمـ احلقيرث سمـ ح٤مًمؽ ط ىمقًمف»

 .صحٞمح .شأيمؼميمام

 ًمٌٕمْمٝمؿ ىمرأت أنٜمك دم٤مهٚمٝمؿ أو احلدي٨م سمٗم٘مف اعمت٠مظمريـ سمٕمض ضمٝمؾ وُمـ

 وهمػمه٤م دُمِمؼ رم اعمٕمروف واطمد سمّمقت اجلامقم٦م أذان دمقيز رم خمٓمقـم٦م رؾم٤مًم٦م

 إىم٤مُم٦م جيٞمز هؾ شمرى: ٟمٗمًك رم ومت٤ًمءًم٧م! احلدي٨م هبذا قمٚمٞمف واؾمتدل، شاجلقىم٦م» سم٠مذان

 رم يمثػمة أُمثٚم٦م ُمـ ُمث٤مل وهذا! ؟شوأىمٞمام وم٠مذٟم٤م»: ي٘مقل احلدي٨م وم٢من أجْم٤مش ققاجل»

 .اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم، اًمنميٕم٦م ًمٜمّمقص اعمٌتدقم٦م حتريػ

 ش[411» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]





 

 

 األذاُ تمحني حكي
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 األذان يف التؾحني بدعقة

 اهلل ًمرؾمقل نيم٤م: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٓم٤مء قمـ ضُمَرْي٩م اسمـ روى: ي٘مقل: السائؾ

 أذاٟمؽ يم٤من وم٢من، ؾمٛمح ؾمٝمؾ إذان إن»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ُيْٓمِرب ُم١مذن ط

 ش.ؾمٜمٜمف» ذم ىمٓمٜمل اًمدار أظمرضمفش شم١مذن ومال وإٓ ؾمٝمالً  ؾمٛمح٤مً 

 يم٤من وإن، اًمًٜمد وٕمٞمػ سمخّمقصف احلدي٨م هذا أن سم٤مزم ذم اًمذي: الشقخ

 هذه سمخّمقص اًمٙمالم ًمٙمـ، ُينمع ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م إذان ذم واًمتٚمحلم اًمتٓمري٥م

 شمٕم٤ممم اهلل ريض-قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  سمـ اهلل قمٌد قمـ صح وىمد، وٕمٞمٗم٦م ومٝمل اًمرواي٦م

ٌُّؽ إين»: وم٘م٤مل إًمٞمف ضم٤مء رضمالً  أن -قمٜمٝمام ، اهلل ذم وم٠مبٖمْمؽ أن٤م أُم٤م: ىم٤مل، اهلل ذم ُأطِم

ـ ٕنؽ: ىم٤مل ًمِـَؿ؟: ىم٤مل  ش.أضمراً  قمٚمٞمف وشم٠مظمذ أذاٟمؽ ذم شُمَٚمحِّ

 وضمقب يمٛم٘مٓمققمٞم٦م سمف ُم٘مٓمقع أُمر وهذا، اًمًٜم٦م ظمالف وهق، سمدقم٦م وم٤مًمتٚمحلم 

 .يمٚمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات ذم اإلظمالص

 ش 11: 11: 71/ 791/واًمٜمقر اهلدى»

 األذان تؾحني حؽؿ

 إذان؟ شمٚمحلم طمٙمؿ: مداخؾة

 .اإلؾمالم ذم هذا جيقز ٓ: الشقخ

 .اًمٜمٌقي احلرم ذم أن ُمقضمقد: مداخؾة

 ىم٤مل رضماًل  أن قمٛمر ـاسم قمـ إثر ذم ضم٤مء سم٤مٕذان اًمتٚمحلم، أبًدا جيقز ٓ: الشقخ

٤ًٌم: ىم٤مل، اهلل ذم وم٠مبٖمْمؽ أن٤م أُم٤م: ىم٤مل، اهلل ذم أطمٌؽ إين: ًمف  ٕنؽ: ىم٤مل مل؟! قمج

 اًمذي اًمتٓمري٥م سم٤مب ُمـ هق إذان ذم وم٤مًمٚمحـ، أضمًرا  قمٚمٞمف وشم٠مظمذ أذاٟمؽ ذم شمٚمحـ

 .اًمديٜمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمقٟمف ومٞمام مت٤مًُم٤م اًمٞمقم يٗمٕمٚمقن يمام إهم٤مين ُمـ شمٚم٘مٞمٜم٤مه

 ش14: 79: 11ش /1» ـه1718 ًمٕم٤مم ٦ماعمديٜم ًم٘م٤مءات»
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166 

 أذان أي ويف، ومده الصقت تؾحني مـ ادمذكقن يػعؾف ما حؽؿ

 ؟«الـقم مـ خر الصالة»: ُيؼال

 .اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ: مداخؾة

 آخف وقمغم حمٛمد وٟمٌٞمٜم٤م ؾمٞمدٟم٤م، واعمرؾمٚملم إنٌٞم٤مء أذف قمغم واًمًالم واًمّمالة

 .أمجٕملم وصحٌف

 : سمٕمد أُم٤م

 .وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم! اهلل طمٗمٔمٙمؿ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م

 ُمداً  ويٛمدوهن٤م أصقاهتؿ[ يٚمحٜمقن] طمٞم٨م اعم١مذٟملم ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م طمٙمؿ ُم٤م

 اًمٜمقم؟ ُمـ ظمػم اًمّمالة: ومٞمف ي٘م٤مل اًمٗمجر صالة ذم إذان وهؾ، ـمقيالً 

 وذم واًمٗم٘مف احلدي٨م وقمٚمامء اًم٤ًمسم٘مقن إئٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م ٟمٌف اًمتل اًمٌدع ُمـ: الشقخ

 ذًمؽ: إذان ذم واًمتٓمري٥م اًمتٚمحلم: اهلل رمحف طمٜمٌؾ سمـ أمحد اًمًٜم٦م إُم٤مم ُم٘مدُمتٝمؿ

 شمقارث وم٘مد، شمٚمحلم أو شمٓمري٥م ومٞمف يٙمـ مل ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اعم١مذٟملم أذان ٕن

 اًمًالم حمذورة وأيب ُمٙمتقم أم سمـ وقمٛمر سمالل ُمثؾ قمـ أذاهنؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمًٚمػ

 .ومٞمٝم٤م شمٓمري٥م ٓ اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٝمج٦م

 ُمد وهق واًمتٓمري٥م سم٤مًمتٚمحلم اعم٘مّمقد هق ُم٤م اجلٛمٞمع ًمدى أقمت٘مد ومٞمام وواوح

 ذًمؽ يمؾ، اعمد ينمع طمٞم٨م وىمٍمه، ذقم٤مً  وٓ ًمٖم٦م ومٞمف اعمد جيقز ٓ طمٞم٨م اًمّمقت

 قمـ ضم٤مء وىمد، واًمتٚمحلم اًمتٓمري٥م ٟمٔم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ي٘مقم اًمتل اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ًمٚم٘مقاقمد ُمراقم٤مة

، اهلل ذم أطمٌؽ إين! قمٛمر اسمـ ي٤م: وم٘م٤مل إًمٞمف ضم٤مء رضمالً  أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر اسمـ

 قمٚمٞمف وشم٠مظمذ أذاٟمؽ ذم شمٚمحـ ٕنؽ: ىم٤مل مل؟: ىم٤مل، اهلل ذم وم٠مبٖمْمؽ أن٤م أُم٤م: ًمف وم٘م٤مل

 قمـ اًمث٤مسم٧م إثر هذا ومٗمل، أضمراً  أجْم٤مً  قمٚمٞمف وشم٠مظمذ إذان ذم شمٓمرب: شمٚمحـ، أضمراً 

 قمرومتؿ وىمد، أذاٟمف ذم يٓمرب أن ًمف جيقز ٓ اعم١مذن أن قمغم سيح شمٜمٌٞمف قمٛمر اسمـ

 وُمـ ُمٍم ُمـ إذان شمًٛمٕمقن إؾمػ ُمع ٕنٙمؿ: طم٤مضم٦م ذم ًمًتؿ سمؾ، ري٥ماًمتٓم
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 يٚمحـ يم٤من ٕنف: ص٤مطمٌف قمٛمر اسمـ أبٖمض اًمذي إذان هذا أجْم٤مً  اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض

 .ومٞمف ويٓمرب ومٞمف

 ذم حيٌف أٓ قمغم قمٛمر اسمـ محؾ مم٤م أن ًمف ذيمر طمٞم٨م ضمداً  ُمٝمؿ وهذا: اًمث٤مين اًمٌمء

 قمٜمد جيقز ٓ أنف ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ، أضمراً  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ أنف يٌٖمْمف أن قمغم سمؾ اهلل

 أي قمغم إضمر أظمذ جيقز ٓ أنف ُمٜمٝمؿ يذيمر ظمالف أي دون ىم٤مـم٦ٌم اعمًٚمٛملم قمٚمامء

 اًم٘مرآن ُمـ آي٦م ُم٤م همػم ذم ذيمر ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٕن ذًمؽ: اًمٕم٤ٌمدات أنقاع ُمـ ٟمقع

 ىم٤مل يمام، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٦م يم٤من إذا إٓ ُم٘مٌقًم٦م شمٙمقن ٓ اًمٕم٤ٌمدة أن اًمٙمريؿ

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م▬: وضمؾ قمز ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ ي  شم٤ٌمرك ىم٤مل ويمام [1: اًمٌٞمٜم٦م] ♂اًمدِّ

  إمَِم  َأْدقُمقا  ؾَمٌِٞمكِم  َهِذهِ  ىُمْؾ ▬: وشمٕم٤ممم
ِ
ـِ  َأن٤َم سَمِّمػَمةٍ  قَمغَم  اّللَّ   َوؾُمٌَْح٤منَ  اشمٌَََّٕمٜمِل َوَُم

ِ
 َوَُم٤م اّللَّ

يملِمَ  ـَ ُمِ  َأن٤َم ـَ  َأن٤َم َوَُم٤م▬: ىمقًمف [118: يقؾمػ] ♂اعْمنُْمِ يملِمَ  ُِم  يِمٛمؾ[ 118: يقؾمػ] ♂ اعْمنُْمِ

 اإلٟم٤ًمن أتك وم٢مذا، وضمؾ قمز هلل اإلظمالص ذم اًمنمك ذًمؽ وُمـ، أنقاقمف سمٙمؾ اًمنمك

 يمام اًمنمك ُمـ ٟمقع ومذًمؽ اًمٕم٤مضمؾ اًمدٟمٞمقي إضمر ًم٘مّمد وإٟمام اهلل ًمقضمف ًمٞمس سمٕم٤ٌمدة

ـْ ▬: أظمرى آي٦م ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىم٤مل  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

كْ  ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ ـْ ▬[ 111: اًمٙمٝمػ] ♂َأطَمًدا َرسمِّفِ  سمِِٕم  قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

وم٘م٤مً  قمٛمالً  ومٚمٞمٕمٛمؾ: أي: اًمتٗمًػم أهؾ ىم٤مل ♂َص٤محِل٤ًم  أي.. قمٛمؾ أي ٢منوم، ًمٚمًٜم٦م ُمقا

 طمًٌٜم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم، ص٤محل٤مً  قمٛمالً  شمٙمقن ومال اًمًٜم٦م شمقاومؼ ٓ قم٤ٌمدة

 .شرد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ»: ط ىمقًمف وهق أٓ واطمد طمدي٨م

 ذيمر اًمذي إول اًمنمط هق هذا اًمًٜم٦م قمغم يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ: وم٢مذاً 

ـْ ▬: أي٦م هذه ذم  .[111: اًمٙمٝمػ] ♂ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  ْرضُمقا يَ  يَم٤منَ  وَمَٛم

كْ  َوٓ▬: اًمث٤مين واًمنمط ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  يٌتٖمل ٓ: أي [111: اًمٙمٝمػ] ♂َأطَمًدا َرسمِّفِ  سمِِٕم

 ومال، راشم٥م وًمف ُم١مذٟم٤مً  يم٤من ُمـ أن اًمتٜمٌٞمف ومٞمٜمٌٖمل هذا وقمغم، دٟمٞمقي٤مً  أضمراً  رسمف سمٕم٤ٌمدة

 ذم اهلل ظم٤مًمػ رء يمؾ ىمٌؾ ٕنف: أذاٟمف قمغم أضمر أنف قمغم اشم٥ماًمر هذا ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل

 اعم١مذن ومْمٞمٚم٦م خين صمؿ، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤مً  قم٤ٌمدشمف ذم يٙمقن أن ذم، أُمره

 .اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل
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 قمٛمر اسمـ أثر ُمـ ؾمٛمٕمتؿ ح٤م أضمراً  ي٠مظمذٟمف وٓ راشم٤ٌمً  ي٠مظمذه اًمراشم٥م ُمـ ي٠مظمذه ومام

 .ومٞمف وشمٚمحـ أضمراً  أذاٟمؽ قمغم شم٠مظمذ ٕنؽ: أبٖمْمؽ: ًمف ىم٤مل طمٞم٨م

 طمٞمٜمام سمذًمؽ اًمّمحٞمح اًمٍميح احلدي٨م ضم٤مء ىمد اجلٛمٚم٦م هذه ُمـ إول واًمِمٓمر

 قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل، وم٘مٞمف سمٜمل ىمٌٞمٚمتف قمغم أُمػماً  اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن ط اًمٜمٌل أرؾمؾ

 أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُم١مذٟم٤م واختذ سم٠موٕمٗمٝمؿ واىمتد إُم٤مُمٝمؿ أن٧م»: واًمًالم اًمّمالة

 ودون متديد دون سمف صقشمف يرومع وإٟمام أذاٟمف ذم يٚمحـ أن ًمٚمٛم١مذن جيقز ٓ: وم٢مذاً  شأضمراً 

 .هذا همػم آظمر رء اًم١ًمال ذم يم٤من إن، متٓمٞمط

 .اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: مداخؾة

 إذان ذم إٓ طمدي٨م ذم شم٠ميت مل اًمٜمقم ُمـ ظمػم: اًمث٤مين اًم١ًمال هذا، ٟمٕمؿ: الشقخ

 ُمـ اًمقاىمع ذم هذا، إـمالىم٤مً  طمدي٨م ومٞمف ومٚمٞمس يناًمث٤م إذان أُم٤م اًمٗمجر أذان إول

 .اًمٌالد أيمثر ذم اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م همػمت اًمتل إُمقر

 ؾمٛمع ح٤م ط اًمٜمٌل أن حمذورة أيب طمدي٨م ُمـ: أطمدمه٤م[ طمديث٤من واًمدًمٞمؾ]

 إمم أوًمف ُمـ إذان قمٚمٛمف أن سمٕمد إي٤مه شمٕمٚمٞمٛمف ذم ويم٤من، إذان قمٚمٛمف وأقمجٌف صقشمف

 ذم اعم١مظمرات أو اعم٘مدُم٤مت ُمـ اًمزي٤مدات سمٕمض ٕم٤مً ـمٌ دون اًمٞمقم ُمٕمروف هق يمام آظمره

 ويٜمتٝمل أيمؼم اهلل أيمؼم سم٤مهلل هلل واحلٛمد هذه سمالديمؿ ذم يمام يٌدأ هق وإٟمام، اًمٌالد سمٕمض

 ُمـ ظمػم اًمّمالة: وم٘مؾ اًمّمٌح ذم إول إذان أذٟم٧م وم٢مذا»: ًمف ىم٤مل، اهلل إٓ إهل سمال

 ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح ذم وهق إول احلدي٨م هق هذا شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة، اًمٜمقم

 .اًمًٜمـ يمت٥م ُمـ وهمػممه٤م اًمٜم٤ًمئل وؾمٜمـ

 ذم يم٤من»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ أجْم٤مً  اًمٜم٤ًمئل رواه: اًمث٤مين احلدي٨م

 ي٘مقل هٙمذا شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة.. اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: اًمٗمجر ذم إول إذان

 اًمٜمٌل قمٝمد ذم إول ذانإ وهق اًمّمٌح ذم إذان هذا قمٚمٞمف يم٤من قمام خمؼماً  قمٛمر اسمـ

 أن ًمف يرضمك ٕنف: ومٚمٞمٗمٕمؾ اًمًٜم٦م هذه حيٞمل أن وسم٤مؾمتٓم٤مقمتف سمٚمدة ذم يم٤من ومٛمـ، ط

 يمام اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ضم٤مء اًمذي اًمٌٚمٞمغ اًمٙمثػم إضمر ذًمؽ وًمف ؾمٜم٦م أطمٞم٤م ىمد يٙمقن
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 يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر أضمره٤م ومٚمف ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ»: ُمًٚمؿ صحٞمح ذم

 .. شرء أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص نأ دون اًم٘مٞم٤مُم٦م

 سمد ٓ واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات سمٕمض وشمٖمٞمػم اإلصالح أراد ُمـ أن قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ

 اًمٜم٤مس قمغم يٕمقد ومٕمؾ رد اًمًٜم٦م إلطمٞم٤مء يٙمقن ٓ ًمٙمل واًمتقـمئ٦م واًمتذيمػم اًمتٜمٌٞمف ُمـ ًمف

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى هذه، طم٤ًٌمهنؿ ذم أو سم٤مهلؿ ذم يٙمقن ٓ سمنم

 ش17: 43: 11/ب16: قراًمٜم رطمٚم٦م»
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173 

 اإلقامة وإذاعة األذان إذاعة بني الػرق

 أن اعمًٚمٛمقن اقمت٤مد وم٘مد: هذا اًمّمقت سمٛمٙمؼم شمتٕمٚمؼ[ ُم٠ًمخ٦م قمغم اًمتٜمٌٞمف أود]

 وم٤مؾمتٕمٛمٚمقه احل٤مض اًمٕمٍم ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه يًتٖمٚمقا 

 : اًمث٤مين اًمتٜمٌٞمف وهٜم٤م ،يٜمٌٖمل ٓ وومٞمام يٜمٌٖمل ومٞمام

 ىمد ٕنف: اًمّمقت ضمٝمقري يٙمقن وأن صٞمت٤مً  يٙمقن أن ًمٚمٛم١مذن ينمع أنف ؿمؽ ٓ

 أو طمجر ُمـ سمٚمغ ُمٝمام اعم١مذن صقت أن وشمذيمر سمؾ ذًمؽ شم١ميمد يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت

 ذقمٞم٦م اسمتداء ىمّم٦م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ: اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿم٤مهداً  ًمف يم٤من إٓ ُمدر أو ؿمجر

 هب٤م ؾمٛمع إىمؾ قمغم أو، اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ وىمرأه٤م يٕمرومٝم٤م ُمٜمٙمؿ اًمٙمثػميـ وًمٕمؾ إذان

 .اًمٗمْمالء اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ

 ىمد يٙمـ مل مج٤مقم٦م سم٤مًمٜم٤مس يّمكم يم٤من طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل أن اًم٘مّم٦م شمٚمؽ ظمالص٦م

 ذم اًمٞمقم اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمؾ ُم٤م ُمثؾ ذم سمٕمْم٤مً  يذيمر سمٕمْمٝمؿ ومٙم٤من، سمٕمد إذان ذع

 سمدا صمؿ، إذان ذقمٞم٦م ىمٌؾ ـُم يم٤من هٙمذا، اًمّمالة اًمّمالة: ىمقهلؿ ُمـ اًمٌالد سمٕمض

 وأمتروا ومجٕمٝمؿ اًمّمالة وىم٧م سمحْمقر اًمٜم٤مس هب٤م يٕمٚمؿ وؾمٞمٚم٦م يتخذ أن ط ًمٚمٜمٌل

 : صمالصم٦م أراء هذه ُمـ ومٙم٤من، رأي ُمـ قمٜمده يم٤من ُم٤م ومرد يمؾ وم٠مدى وشمِم٤موروا

 أن ذًمؽ ُمـ ومٞمٗمٝمٛمقن اًمٌٕمٞمديـ ًمٚمٜم٤مس شمٌدو قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مر شمقىمد أن: إول اًمرأي

 ؿمٕم٤مر هذه»: وىم٤مل سم٤مشم٤مً  رومْم٤مً  ط اًمٜمٌل ومرومض، ةاًمّمال وىم٧م حلْمقر ؿمٕم٤مر هذه

 .شاعمجقس

 .شاًمٞمٝمقد ؿمٕم٤مر هذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل سم٤مًمٌقق سم٤مًميب اىمؽمح: وصم٤منٍ 

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أجْم٤مً  ذًمؽ وم٠مبك، سم٤مًمٜم٤مىمقس قمٚمٞمف ٟميب: ىم٤مل وصم٤مًم٨م

 .شاًمٜمّم٤مرى ؿمٕم٤مر هذا»: وىم٤مل

راً  يتخذوا أن دون اعمجٚمس اٟمٗمض صمؿ  ُمـ يم٤مٟمقا  اًمذيـ ح٤مسم٦ماًمّم أطمد ومرأى ىمرا

 اعمديٜم٦م ـمرق ُمـ ـمريؼ ذم يٛمٌم يم٤من سمٞمٜمام أنف اعمٜم٤مم ذم رأى اعمجٚمس طمي ُمـ مجٚم٦م

: ىم٤مل مل؟: ىم٤مل! اهلل قمٌد ي٤م اًمٜم٤مىمقس هذا أتٌٞمٕمٜمل: ًمف وم٘م٤مل ٟم٤مىمقس يده ذم رضمالً  رأى
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 ىم٤مم صمؿ ذًمؽ؟ ُمـ ظمػم هق ُم٤م قمغم أدًمؽ أومال: ىم٤مل، اًمّمالة وىم٧م ذم قمٚمٞمف ًمٜميب

 قمٚمٞمف ومٕمغم إرض ومقق رء ُمٜمف سم٘مل وىمد، ُمٝمدوم ضمدار قمغم: أي ،ضمذر ضمذم قمغم

 ًمديٙمؿ اعمٕمروف إذان هذا أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: وىم٤مل، أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف وووع

 .اًمّمالة وأىم٤مم إرض إمم اجلذم ذًمؽ ُمـ ٟمزل صمؿ، هلل واحلٛمد

 هٜم٤م- وم٠مخ٘مف طمؼ رؤي٤م إٟمف»: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل قمغم رؤي٤مه ىمص اًمرضمؾ أصٌح ومٚمام

 يٜمٌٖمل اعم١مذن أن قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ ًمذًمؽ شُمٜمؽ صقشم٤مً  أندى وم٢مٟمف سمالل قمغم -٤مهداًمِم

 قمـ ُمٙم٤من أبٕمد إمم يٌٚمغ أنف سمحٞم٨م اًمّمقت ضمٝمقري اًمّمقت ٟمدي صٞمت٤مً  يٙمقن أن

 اهلل ؿم٤مء ُم٤م سمٕمٞمدة ُم٤ًموم٤مت إمم اًمّمقت شمٌٚمغ اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه وضمدت ومٚمام، اعمًجد

 اًمتل اًمٖم٤مي٦م شمٚمؽ شم١ميمد ٕهن٤م: ًمقؾمٞمٚم٦ما هذه اخت٤مذ ذقمٞم٦م قمغم قمٛمٚمٞم٤مً  اًمٕمٚمامء أمجع

 أبٕمد إمم اًمّمقت شمٌٚمٞمغ وهل إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذطمٝم٤م

 إذان ذم اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اؾمتٕمامل، ُمنموع ُمرهمقب أُمر إذان ذم ومٝمذا، ممٙمـ ُمٙم٤من

 ذم يمذًمؽ إُمر ًمٞمس ًمٙمـ، ُمنموقم٦م هم٤مي٦م حي٘مؼ ٕنف: ُمنموع ُمرهمقب أُمر وم٘مط

 : اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ومٞمٝم٤م شمًتٕمٛمؾ اًمتل اعم٤ًمضمد هذه ذم واىمع هق مم٤م صمٜملما أُمريـ

 ذم شمٙمـ مل اإلىم٤مُم٦م ٕن: ينمع ٓ ومٝمذا، اجلٝم٤مز هبذا اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م: إول إُمر

 ذم اًمِم٠من هق يمام ُمدى أبٕمد إمم إسمالهمٝم٤م سم٤مإلىم٤مُم٦م اعم٘مّمقد ًمٞمس ٕنف: إذان ُمٙم٤من

 ومٚمٞمس ًمٚمّمالة يٜمٝمْمقن ومٝمؿ عمًجدا ذم ًمٚمذيـ ظم٤مص إقمالم اإلىم٤مُم٦م وإٟمام إذان

 ضمداً  همٗمػماً  مجٕم٤مً  ومٞمف اعمّمٚمقن ويٙمقن يمٌػم ُمًجد ذم ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر إٓ طم٤مضم٦م هٜم٤مك

 اعمًجد هذا ُمثؾ ذم.. ؿمامًمف أو اًمّمػ يٛملم ذم سمٕمٞمديـ هؿ ممـ يمثػميـ أن سمحٞم٨م

 اًمتل اعم٤ًمضمد ذم أُم٤م، اإلىم٤مُم٦م ذم ًمٚمّمقت اعمٙمؼم هذا سم٤مؾمتٕمامل ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًمٙمٌػم

 هذه سمٛمثؾ اعمًجد ظم٤مرج اًمٜم٤مس ٟمِمٖمؾ أن يٜمٌٖمل ومال اًمتقؾمٕم٦م شمٚمؽ ذم ًمٞم٧ًم

 ًمٜم٤م يٜمٌٖمل وٓ، اعمًجد داظمؾ ذم يم٤من سمٛمـ ُمتٕمٚمؼ ظم٤مص إقمالم اإلىم٤مُم٦م ٕن: اإلىم٤مُم٦م

 ُمـ أخٞمس: ىمٞمؾ، هبذا ذيمرت ُم٤م ًمٌٕمض ىمٞمؾ يمام ومٜم٘مقل اًمِم٤مرع حيًٜمف مل ُم٤م ٟمحًـ أن

 هذا ُمثؾ ُمـ: ٟم٘مقل، عمًجدا ظم٤مرج يم٤من عمـ أجْم٤مً  اإلىم٤مُم٦م ٟمًٛمع أن إطمًـ

 .اًمديـ ذم آسمتداع سم٤مب اعمًٚمٛملم قمغم ومتح اًمتحًلم
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 واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم ي٘مقًمقن اعمٕمتزًم٦م أن اًمٙمالم قمٚمامء قمٜمد يٕمرف ُم٤م ضم٤مء هٜم٤م وُمـ

 سم٤مًمتحًلم ي٘مقًمقن أهنؿ اًمًٜم٦م أهؾ ومٞمٝم٤م ظم٤مًمٗمقا  اًمتل إُمقر ُمـ اعمٕمتزًم٦م، اًمٕم٘مٚمٞملم

 اًمٕم٘مؾ طمًٜمف ُم٤م: ي٘مقًمقن اًمٌٞم٤من ُمـ ي٠ميت سمام نيٍمطمق ذًمؽ ُمٕمٜمك، اًمٕم٘مٚمٞملم واًمت٘مٌٞمح

 هق وىمقهلؿ ذًمؽ سمخالف ي٘مقًمقن اًمًٜم٦م وأهؾ ىمٌٞمح ومٝمق اًمٕم٘مؾ ىمٌحف وُم٤م طمًـ ومٝمق

 جيقز ومال، ىمٌٞمح ومٝمق اهلل ىمٌحف وُم٤م احلًـ ومٝمق وشمٕم٤مل شم٤ٌمرك اهلل طمًٜمف ُم٤م: احلؼ

 ذم ٟمحـ ُم٤م ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘مٚمٞملم واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم قم٘مقهلؿ يِمٖمٚمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم

 : ي٠ميت سمام ومرددشمف ىمقل زم ىمٞمؾ وىمد أن صدده

 ومرق ح٤مذا: اجلقاب إذان؟ ٟمًٛمع يمام اإلىم٤مُم٦م ٟمًٛمع أن ُمـ اح٤مٟمع ُم٤م: ىمٞمؾ

 وضمٕمؾ ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم أو اعمًجد فمٝمر قمغم ومجٕمٚمف إذان سملم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع

 وًمذًمؽ، أبداً  ذًمؽ ذم ؿمؽ ٓ اًمٜم٤مس؟ يٜمٗمع سمام أقمٚمؿ هق أخٞمس اعمًجد؟ ذم اإلىم٤مُم٦م

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م سمف ضم٤مء اًمذي اإلهلل اًمتنميع هذا أن ضم٤مزُم٤مً  إيامٟم٤مً  ٟم١مُمـ أن ٜمٌٖملي

 وىمد يمٞمػ، ؿمٕمرة ىمٞمد قمٚمٞمف يًتدرك أن ٕطمد ُم٤مل ٓ يم٤مُمؾ شمنميع هق قمٚمٞمف وؾمالُمف

 َوَرِوٞم٧ُم  ٟمِْٕمَٛمتِل قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوَأمْتَْٛم٧ُم  ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىم٤مل

 ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م ُم٤م»: قمٚمٞمف وؾمالُمف صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م وىم٤مل [3: اح٤مئدة] ♂ِديٜم٤ًم اإِلؾْمالمَ  ًَمُٙمؿُ 

 اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م، سمف وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ

 ؾمقاءً  طمٙمٛم٦م ومٞمف هق واإلىم٤مُم٦م إذان سملم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ومتٗمريؼش قمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ

  طُمُدودُ  شمِْٚمَؽ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ٟم٘مػ أن قمٚمٞمٜم٤م ٟمدريمٝم٤م مل أو أدريمٜم٤مه٤م ٟمحـ
ِ
 وَمال اّللَّ

 فمٝمر قمغم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذقمف اًمذي وم٤مٕذان[ 449: اًمٌ٘مرة] ♂شَمْٕمَتُدوَه٤م

 ُم٤م ومألُمر اإلىم٤مُم٦م أُم٤م، ُم٤ًموم٦م أبٕمد إمم اًمٜم٤مس شمًٛمٞمع وهل اًمٖم٤مي٦م ًمتح٘مٞمؼ اعمًجد

 اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهٜم٤م اًمٞمقم ومٜمحـ، اعمًجد فمٝمر قمغم جيٕمٚمٝم٤م ومل اعمًجد داظمؾ ضمٕمٚمٝم٤م

 ٟمذيع طمٞمٜمام وًمٙمٜمٜم٤م ذقمٞم٦م هم٤مي٦م ٟمح٘مؼ اًمّمقت سمٛمٙمؼم إذان ٟمذيع طمٞمٜمام ي٘م٤مل يمام

 ٟمتٕمدى ٓ طمتك هلذا آٟمت٤ٌمه ومٜمرضمق ذقمٞم٤مً  طمٙمامً  خم٤مًمػ هذا اًمّمقت سمٛمٙمؼم اإلىم٤مُم٦م

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ذيٕم٦م

 إئٛم٦م قم٤مُم٦م أن وهق: عمٙمؼما هذا سمٜمٗمس يتٕمٚمؼ وهق هذا ُمـ أهؿ اًمث٤مين واًمتٜمٌٞمف
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 اًمذي اًمٜم٤مس قمغم إُمر ومٞمحرضمقن اًمّمقت سمٛمٙمؼم ىمراءهتؿ يذيٕمقن اعم٤ًمضمد ذم

 يٙمـ ىمد اًمٌٞمقت ذم واًمٜم٤ًمء وُمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمٓم٤مُمٕمٝمؿ وذم حمالهتؿ وذم سمٞمقهتؿ ذم يٙمقٟمقن

 أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ اعمًجد ظم٤مرج هؿ اًمذيـ يمذًمؽ اًمٜم٤مس ويٙمقن ؿم٤مهمؾ ؿمٖمؾ ذم

ٟمٞم٤مً  أدسم٤مً  حي٘م٘مقا   َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ٨مطمٞم ىمرآ

 ذم وٟمحـ ًمٜم٤م اإلؿمٙم٤مل هذا ُمـ رء وىمع وىمد [417: إقمراف] ♂شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ 

 ومتٝمٞم٠من٤م شم٠مظمػم مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم ٟمجٛمع أن وقمزُمٜم٤م ُم٤ًمومريـ يمٜم٤م وم٘مد اًمٓم٤مئػ

 اًم٘مرآن سم٘مراءة وصقشمف اًمٕمِم٤مء صالة ذم دظمؾ سم٤مإلُم٤مم وإذا أفمـ صالة ذم دظمٚمٜم٤م وح٤م

 ًمًامع اؾمتٕمداد قمٜمده يٙمقن ٓ ممـ همػمٟم٤م قمغم أجْم٤مً َ ؿمقش أنف قمـ ومْمالً  قمٚمٞمٜم٤م ؿمقش

 هق اعمًجد ظم٤مرج إمم اعمًجد ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  طمٞمٜمام اإلُم٤مم صقت وم٢مذاقم٦م، اًم٘مرآن

 : أُمريـ أطمد ذم وإي٘م٤مقمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس وإطمراج اهلل حلدود ودم٤موز اقمتداء أجْم٤مً 

 .اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ًمتح٘مٞمؼ ًمٞمتٗمرهمقا  قمٛمٚمٝمؿ يدقمق أن.. طمديثٝمؿ يدقمق أن إُم٤م

 اًمتًٛمٞمع هذا وم٢مذاً ، أقمامهلؿ ذم يمالُمٝمؿ ذم ُم٤مولم اًمقاىمع هق يمام ئمٚمقا  أن وإُم٤م

 أطمد أىمؽمح أن٤م وًمذًمؽ اعمًجد ذم يم٤من عمـ حمّمقراً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل عمـ؟ أي٤مت هلذه

 اإلُم٤مم وصقت يمٌػم مجع ومٞمف ًمٞمس اعمًجد نيم٤م إن، اعمًجد طم٥ًم قمغم ؿمٞمئلم

 يمثػم واًمٜم٤مس يمٌػماً  اعمًجد يم٤من وإن، اعمٙمؼم هذا ٓؾمتٕمامل طم٤مضم٦م ومال ضمٝمقري

 خيرج وٓ اإلُم٤مم وراء ُم٘متدي٤مً  يم٤من ُمـ يًٛمع ُم٤م سمٛم٘مدار اًمّمقت يرومع ومحٞمٜمئذ

 أن وضمؾ قمز اهلل وأرضمقا ، سمف اًمتذيمػم أردت ُم٤م هذا، اعمًجد ظم٤مرج إمم اًمّمقت

 .سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٜم٤م سمف ٟمذيمر سمام يٜمٗمٕمٜم٤م

 اجلٛمٕم٦م؟ ظمٓم٦ٌم هذا يِمٛمؾ هؾ: مداخؾة

 ُم٤م يمؾ، شمذاع أن يٜمٌٖمل ُم٤م يمذًمؽ هق أجْم٤ًم؟ إذاقم٤مهت٤م: أي اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم: الشقخ

 اعمًجد ظم٤مرج يم٤من عمـ ؿم٤مُمالً  يم٤من وُم٤م، اعمًجد ظم٤مرج خيرج ٓ سم٤معمًجد ظم٤مص٤مً  يم٤من

 .سم٤معمذي٤مع إذاقمتف ينمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م ومٙمام

 ش11: 11: 11/ب16: اًمٜمقر رطمٚم٦م»
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 صقت مؽز بدون تؽقن اإلقامة بلن الؼقل عذ إصؽال إيراد

: يٕمٜمل صٖمػمة ُم٤ًمضمد ومٞمف: شمتٗم٤موت اعم٤ًمضمد: ًمإلىم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مقل: مداخؾة

 ُمٙم٦م اعمًجديـ- اًمٙم٤ٌمر اعم٤ًمضمد ُمثؾ ًمٙمـ، ُُمَٙمؼمِّ : يٕمٜمل سمدون، اإلىم٤مُم٦م شمٙمٗمل ىمد

 ٓ اًمٜم٤مس أيمثر يٕمٜمل- يًٛمع ُم٤م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م سمدون ُأىمٞمؿ إذا: يٕمٜمل -واعمديٜم٦م

 .يًٛمٕمقن

 ٓ أن هق اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ همروٜم٤م ٟمحـ! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك قمٚمٞمش ُم٤م: الشقخ

 .اإلىم٤مُم٦م وإذاقم٦م إذان إذاقم٦م سملم ٟمًقي

رين اًمٞمقم اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م إن   .اإلُم٤مم ظمٚمػ اعم١مذن شمٌٚمٞمغ: وهل: ىمديٛم٦م سمٌدقم٦م يذيمِّ

 ومٞمف واوح وهذا، اًمٙمٌػمة ٤مضمداعمً ذم إٓ اًمتٌٚمٞمغ ٟمٕمرف ٓ ؾمقري٤م ذم وٟمحـ يمٜم٤م

، ضمداً  صٖمػماً  اعمًجد يٙمقن رُمْم٤من ذم ًمٙمـ، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وأصٚمف، ضمداً 

 وهق، اإلُم٤مم صقت شمٙمٌػمَ  ُم٤مذا؟ ُيٌٚمِّغ ُُمٌٚمِّغ ُمـ سمد ٓ، اًمؽماويح سم٤مًمٜم٤مس اإلُم٤مم ومٞمّمكم

: ًمف طم٤مضم٦م ذم ُم٤م هذا ؿمؽ ٓ اًمتٌٚمٞمغ؟ هذا ومٚمامذا، ًمّمٖمره اعمًجد ومراغ يٌٚمغ صقشمف

ع اًمتٌٚمٞمغ ٕن ، ًمقطمده اإلُم٤مم سمّمقت طم٤مصؾ اًمتًٛمٞمع وهٜم٤م، اًمتًٛمٞمع أضمؾ ُمـ ُذِ

 .يم٤مذم ومٝمق

 إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمّمٖمػمة واعم٤ًمضمد اًمٙمٌػمة اعم٤ًمضمد سملم اًمتٗمريؼ إمم ٟمٕمقد أن

ه اًمديمتقر  .ظمػماً  اهلل ضمزا

 يٗمرىمقن اًمّمقت ُمٙمؼم ومٞمف ُمًجداً  أن أترون ًمٙمـ، طمٙمٛمف ُمًجد ًمٙمؾ: أىمقل

 .أبداً  وصٖمػم؟ يمٌػم ُمًجد سملم

  ٓ: مداخؾة

 وأطمٙم٤مُمٝم٤م ًمٚمنميٕم٦م واعمراقم٤مة سم٤محلٙمٛم٦م إُمر ٟمٕم٤مًم٩م أن ٟمريد طمٞمٜمام ًمٙمٜمٜم٤م: الشقخ

 طمدود ذم وًمٞمس، احل٤مضم٦م طمدود ذم اًمّمقت ُمٙمؼم ومٞمف ُيًتٕمٛمؾ اًمٙمٌػم اعمًجد: ٟم٘مقل

 قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد يم٤من ُمـ يِمٛمؾ أن يٜمٌٖمل إذان وم٢مذاقم٦م، إذان إذاقم٦م طم٤مضم٦م
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 .اعمًجد

 .اعمًجد هذا ذم اًم٘م٤مئٛم٦م احل٤مضم٦م ذم ومٞمٙمقن اًمٙمٌػم اعمًجد ذم اإلىم٤مُم٦م اقم٦مإذ أُم٤م

، ُمٓمَّردة ىم٤مقمدة ٟمجٕمٚمٝم٤م أن أبداً  يًتٚمزم ٓ ذًمؽ ًمٙمـ، ُمٜمف سمد ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا 

 اًم٘مرآن ىمراءة أجْم٤مً  ٟمٕمٚمـ واإلىم٤مُم٦م إذان ٟمٕمٚمـ ويمام اإلىم٤مُم٦م ُٟمٕمٚمـ إذان ُٟمٕمٚمـ ومٙمام

 .اإلُم٤مم ُمـ

رين ًم٘مد  ذِم  ؾِمػُموا ىُمْؾ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف طِمْٙمٛم٦م ُمـ اًمقاىمع ذم وهذا ؿاحلٙم هبذا َذيمَّ

 .[74: اًمروم] ♂إَْرضِ 

 ذم اًمتٓمقاف زم وأتٞمح، اًمٕمٛمرة ٕداء ؿمٝمقر ىمٌؾ هٜم٤م يمٜم٧م أنٜمل قمرومتؿ أنٙمؿ سمد ٓ 

 -اهلل ؿم٤مء إن- هذا وراء ُمـ وطمّمؾ، طمٞم٤ميت ذم ُمرة ٕول، ؿمٝمريـ ٟمحق اًمًٕمقدي٦م

 .يمثػم ظمػم

ٟمٜم٤م ُمـ ٟم٤مس وُمٕمل، اعمٖمرب ٕذان نُأذِّ  ح٤م اًمٓم٤مئػ ذم يمٜم٧م  ًمٜم٤م اعمّم٤مطمٌلم إظمقا

ّم٧م، ُمٕمل ُم٤ًمومرون وهؿ اًمٌالد سمٕمض ُمـ ظمَّ  ذم وصٚمٞم٧م، اعمًجد إمم أنزل ومل ومؽَمَ

 ي٘مرأ  واإلُم٤مم أىمرأ  أن٤م، اعمٗم٤مضم٠مة هذه ُمثؾ زم يًٌؼ مل سمٌمء أوم٤مضم٠م يب وإذا، إُم٤مُم٤مً  اًمدار

 قمكم يِمقش ٓ يم٤من إن، قمكم شُيِمقِّ  ومٝمق، ُمذاع يم٤مٕذان وصقشمف ي٘مرأ  اإلُم٤مم، أجْم٤مً 

 ظمػم سمٞمقهتـ»: ط اًمرؾمقل قمٜمٝمؿ ىم٤مل اًمِّكم واحلريؿ اًمٜم٤ًمء ُمـ همػمي قمغم ومٞمِمقش

 .شهلـ

 إذاقم٦م جيقز ٓ أنف أتٜمٌف أن يٜمٌٖمل هذا: وىمٚم٧م اعمقوقع هلذا اٟمتٌٝم٧م ؾم٤مقمتٝم٤م: إذاً  

 إيامٟم٤مً  ازددت ومٙمرت ويمٚمام أٓطمظ أجْم٤مً  وسمدأت، إذان ُم٤مذا؟ ٟمذيع يمام اًمّمالة

 اًمنمىمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م ذم اًمٌالد سمٕمض إمم ذهٌٜم٤م وم٘مد، واًمتٜمٌٞمف اًمتٜمٌف هذا ابسمّمق

 أذان إمم اًمٕمٍم ُمـ اًمٙمٚمامت سمٕمض وأخ٘مٞمٜم٤م، يمٌػماً  خمٞمامً  ًمٜم٤م وم٠مىم٤مُمقا ، اإلطم٤ًمء..وإمم

 .اعمٖمرب

 ىمٌؾ، إُم٤مُم٤مً  هٜم٤مك وصٚمٞمٜم٤م، اًمقىم٧م ذًمؽ ذم ُمًجد أي ُمـ أيمثر ٟم٤مس ومٞمف اعمخٞمؿ 

 يمثػمة -هلل واحلٛمد- هٜم٤مك ُم٤ًمضمد، هٜم٤م ُمـ ذاٟم٤مً وأ، هٜم٤م ُمـ أذاٟم٤مً  ؾمٛمٕمٜم٤م اًمّمالة
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، اًمّمقت سمٛمٙمؼم اًمّمالة أذيٕم٧م ُم٤م وهقم٤من، اًمّمقت سمٛمٙمؼم إذان يذاع صمؿ، يٕمٜمل

 شمِمقيش أجش؟ ومٞمف يّمػم: إُم٤مم ىمراءة ه٤مهٜم٤م ُمـ وشمًٛمع، إُم٤مم ىمراءة ه٤مهٜم٤م ُمـ ومتًٛمع

  .قيشاًمتِم ُمـ همػمٟم٤م أص٤مب ُم٤م أص٤مسمٜم٤م صٚمٞمٜم٤م ح٤م أجْم٤مً  ٟمحـ صمؿ، اًمٌٕمض سمٕمْمٜم٤م قمغم

 دىم٦م ُمراقم٤مة ُمع شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ُٟمـحًـ وأن، اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ٟمالطمظ أن يٜمٌٖمل: وم٢مذاً 

 ًمٜم٤م جيٞمز ٓ واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اعمٕمروف وم٤مًمتٗمريؼ: اإلؾمالم ذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 هذا سمف ُيالطمظ وًمٞمس واىمع -إؾمػ ُمع- اًمٞمقم ُم٤مهق وهذا، اإلذاقم٦م ذم اًمتًقي٦م

 .اًمدىمٞمؼ اًمٗم٘مٝمل اعمٕمٜمك

 ش11: 11: 36/ 361/اًمٜمقرو اهلدى»

 فقفا تستخدم أن يـبغل ال اإلقامة بلن الشقخ ققل حقل

 الصقت مؽزات

 ؟[اإلىم٤مُم٦م إلذاقم٦م اًمّمقت ُمٙمؼمات اؾمتخدام طمٙمؿ طمقل]: مداخؾة

 اًمذي إذان أن اًمّمحٞمح٦م سم٤مًمًٜم٦م وقمٚمٞمؿ طم٘م٤مً  وم٘مٞمف يمؾ قمغم خيٗمك ٓ: الشقخ

 أُم٤م، اعمًجد فمٝمر قمغم ذانإ يم٤من وم٘مد، اإلىم٤مُم٦م قمـ خيتٚمػ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يم٤من

 سم٤مًمتٗمريؼ ط اًمٜمٌل ُمـ سمف وطمٙمؿ قمٛمكم اظمتالف ومٝمذا، اعمًجد داظمؾ يم٤مٟم٧م اإلىم٤مُم٦م

 اًمٌٕمٞمديـ اعمًجد قمـ اخل٤مرضملم اًمٜم٤مس يًٛمٕمف ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم ومٞمٙمقن إذان سملم

 اًمّمقت ُمٙمؼم سم٥ًٌم أن، اعمًجد داظمؾ يم٤من عمـ أذان ومٝمل اإلىم٤مُم٦م أُم٤م، قمٜمف

 إذان يٕمٚمٜمقن أهنؿ ويمام واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اإلقمالن ذم.. .اًمًٜم٦م هذه قمٙمًقا 

 ويمام، ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م هذه، اًمّمقت سمٛمٙمؼم اإلىم٤مُم٦م يٕمٚمٜمقن أجْم٤مً  ومٝمؿ اًمّمقت سمٛمٙمؼم

 .ط حمٛمد هدى اهلدى وظمػم: ظمٓمٌٜم٤م ذم دائامً  ٟم٘مقل

 ىمٜمٕمقا  وم٤مٔن، ...سمٌدٟمف يِمخص ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم اعم١مذن يٙمقن أن ينمع إذان

 ُمـ ُمٙم٤مٟمف ذم ي١مذن وأن، اًمّمقت سمٛمٙمؼم ممٙمـ ُمٙم٤من أبٕمد إمم اًمّمقت سمتٌٚمٞمغ

 اًمتل احلديث٦م سم٤مًٔم٦م قمٜمٝم٤م يًتٖمٜمك أن يٜمٌٖمل ٓ ؾمٜم٦م سمٌدٟمف اعم١مذن ومِمخقص، اعمًجد
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 اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة إذان ٕن: ُمْم٤مقمٗم٦م أوٕم٤مف ُم٤ًموم٤مت اًمّمقت شمٌٚمغ

، صح٤مسمفوأ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م واشم٤ٌمع يمت٘مٚمٞمد قمٚمٞمٝم٤م حي٤مومظ أن جي٥م

 ؾمٜم٦م هذه اًمّمقت ضمٝمقري صٞمت٤مً  يٙمقن وأن ؾمٜم٦م هذه أذاٟمف ذم سمِمخّمف اعم١مذن ومؼموز

 ؿمخّمف اعم١مذن يمتامن ًمٙمـ ُمنموقم٦م هم٤مي٦م وهق اًمّمقت رومع أن أًم٦م ومٝمذه، أظمرى

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا اعمًجد ضمدران سملم

 صمؿ، اًمًٜم٦م ظمالف هذا اعمًجد ذم وضمٕمٚمقه ُمٙم٤من أقمغم ُمـ إذان ُمـ ٟمزًمقا  وم٤مٔن

 .اًمًٜم٦م ظمالف وهذا، إذان صقت ُمع وؾمقوه اإلىم٤مُم٦م صقت رومٕمقا 

 ُمع اًمٌالد يمؾ ذم ُمقضمقد وهذا قمٚمٞمٝم٤م ُمررٟم٤م اًمتل اًمٌٚمدان سمٕمض ذم ٟمٌٝم٧م ويمذًمؽ

 وم٢من، اجلٛمٕم٦م يقم وسمخ٤مص٦م اجلٝمري٦م اًمّمالة إذاقم٦م سمٛمٙم٤من اخلٓم٠م ُمـ أنف قمغم إؾمػ

 ًمالؾمتامع همقا يتٗمر أن: ُمٜمٝم٤م هل٤م يٜمتٌٝمقا  أن ًمف اًم٤ًمُمٕملم قمغم جي٥م آداب ًمف اًم٘مرآن

 [417: إقمراف] ♂وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا▬: سم٤مٔي٦م قمٛمالً  إًمٞمف واإلصٖم٤مء

 هذه دم٤مه سم٤مٕدب ي٘مقم أن يًتٓمٞمع ومال[ سمٛمٙمؼمات اًمّمالة أذيٕم٧م إذا وم٤مإلٟم٤ًمن]

 يٙمقن ومٛمـ، إًمٞمف يّمٖمل وٓ ًمٚم٘مرآن يٚمتٗم٧م وٓ قمٛمٚمف ذم يًتٛمر أن وإُم٤م، اًمتالوة

 اعمًجد ذم اًمّمقت رومع اعمّم٤مًمح؟ شمٕمٓمٞمؾ أو طمرج ذم إُم٤م اًمٜم٤مس إي٘م٤مع ذم اًم٥ًٌم

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن شمًٛمٞمٕمٝمؿ ينمع ٓ ُمـ وشمًٛمٞمع

 إذا، اعمًجد ذم اًمّمقت ُمٙمؼم اؾمتٕمامل ضمقاز ذم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد ٓ: أىمقل وهلذا

 ُمع، أؿمخ٤مص قمنمة يٙمٛمؾ ُم٤م اًمٗمجر صالة ذم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ٓطمٔمٜم٤م يمام ومروٜم٤م

 يًٛمٕمقن أؿمخ٤مص اًمٕمنمة ه١مٓء ح٤مذا؟ اعمًجد ظم٤مرج ذم يذاع اًمّمقت ُمٙمؼم ذًمؽ

 ٕن: اًمّمقت ُمٙمؼم ًمتِمٖمٞمؾ ُمًقغ ومال، اًمٓمٌٞمٕمل وسم٤مًمّمقت سم٤مًم٘مراءة اإلُم٤مم صقت

 هذه ذم ٕن أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وختري٥م، ضمٝم٦م ُمـ طم٤مصؾ حتّمٞمؾ ومٝمق، يًٛمٕمقن ه١مٓء

 أت٤ٌمع ٟمٙمقن ٓ أن ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ...ًمإلصٖم٤مء أظمريـ اًمٜم٤مس شمِمٖمٞمؾ اإلذاقم٦م

، اجل٤مئزة همػم اعمرؾمٚم٦م واعمّمٚمح٦م اجل٤مئزة اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م[ سملم ٟمٗمرق وٓ] ٤مًمٞمداًمت٘م

 شمدظمؾ أن يٛمٙمـ احل٤مض اًمٕمٍم ذم طمدصم٧م وؾمٞمٚم٦م هذه اًمّمقت ُمٙمؼم اؾمتٕمامل وم٤مٔن

، ُمّمٚمح٦م ذًمؽ ذم طمٞم٨م شمًتٕمٛمؾ ؾمٜم٦م يم٠مهن٤م ىم٤مقمدة خت٤مًمػ ًمٙمـ، اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ذم
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 إذاقم٦م.. اًمًٜم٦م ظمالف اإلىم٤مُم٦م ذاقم٦مإ: اعمث٤مل هق وهذا اعمّمٚمح٦م هذه شمٙمقن ٓ وطمٞم٨م

 ذم يم٤من وم٢مذا، اعمًجد ذم يم٤من ُمـ شمًٛمٞمع اعم٘مّمقد ٕن: أبداً  ًمذًمؽ وضمف ٓ اًم٘مرآن

 سمحٞم٨م اعمٙمؼم اًمّمقت ومػمومع يّمؾ ٓ اإلُم٤مم وصقت يمثػمة ؾم٘مقف اعمًجد

 ؿمؽ سمال ومٝمذا إُمت٤مر ُمـ يمٞمٚمقات سمٕمد ُمـ يًٛمٕمقن ًمٚمذيـ يذاع أن أُم٤م يًٛمٕمقن

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن شمالوة ُمع إدب يٜم٤مذم

 يٜمتٗمٕمقا  أن أرضمقا  ًمٚمٜم٤مس سمٞم٤من وهذا، اًم٘مري٥م إُمس ذم إًمٞمف أذت اًمذي هذا

 .ًمف اعمٜم٤مؾم٥م حمٚمف ذم رء يمؾ يْمٕمقا  وأن سمذًمؽ

 ش19: 19: 11/ب41: اًمٜمقر رطمٚم٦م»
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 الققت قبؾ األذان مرشوعقة عدم

 اًمّمالة ومٞمف حتؾو اًمٓمٕم٤مم ومٞمف حيرم ومجر ومجران اًمٗمجر»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمٓمٕم٤مم ومٞمف وحيؾ اًمّمالة ومٞمف حترم وومجر

، اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد اًمّمالة أداء وضمقب إمم ه٤مم شمٜمٌٞمف ومٞمف: ]قال اإلمام[

 ومٞمٝم٤م اعمقطمد إذان وم٢من -قمامن ُمٜمٝم٤م- اًمٕمقاصؿ ُمـ يمثػم ذم اعم١مذٟمقن سمف أظمؾ ُم٤م وهذا

 صم٤مسم٧م ظمٓم٠م وهق، اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم سمٜم٤مء ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٜمحق اًمٗمجر ىمٌؾ يرومع

ئر يمدُمِمؼ إظمرى اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم ويمذًمؽ، سم٤معمِم٤مهدة  واًمٙمقي٧م واعمٖمرب واجلزا

 .اعمًتٕم٤من واهلل، واًمٓم٤مئػ واعمديٜم٦م

 «.801/ 2»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 مـ بدالً  األذان يف الروزكامات تقققت عذ االعتّمد خطل

 الرشعل التقققت

 إٓ اًمّمالة ُمقاىمٞم٧م يٕمرومقن ٓ همػمهؿ قمـ ومْمال اعم١مذٟمقن ص٤مر: ]قال اإلمام[

، اًمقاطمد اًمٌٚمد ذم وأرض أرض سملم ختتٚمػ اعمقاىمٞم٧م أن ُمع! واًمروزٟم٤مُم٦م سم٤معمٗمٙمرات

 !ُمديمر؟ ُمـ ومٝمؾ، سم٤معمِم٤مهدة ُمٕمٚمقم هق يمام وآظمر سمٚمد سملم وم٤ٌمٕومم

 ش199/ 4» اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 الققت؟ قبؾ لؾػجر فقف يمذن بؾد يف العؿؾ ما

 سمٕمنميـ وىمتف ىمٌؾ سمٚمدٟم٤م ذم اًمٗمجر أذان أن، ًمث٘م٤متا اعمِم٤مئخ أطمد أومتك: السائؾ

 ٟمٕمٞمده٤م صمؿ مج٤مقم٦م ُأصكم ومٝمؾ، اًمقىم٧م دظمقل ىمٌؾ صالشمٜم٤م شمٙمقن احل٤مًم٦م هذه ذم، دىمٞم٘م٦م

 ؟ اعمًجد إمم أذه٥م وٓ اًمٌٞم٧م ذم أصكم أو، اًمٌٞم٧م ذم

 .دارك ذم شمٕمٞمده٤م صمؿ، اجلامقم٦م ُمع شمّمكم إول: الشقخ

 ش11: 31: 43/ 748/واًمٜمقر اهلدى»
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 الزمان هذا يف الرشعل التقققت عذ مذكنياد قؾة

 شمزل مل أو، اًمِمٛمس زاًم٧م: وم٘مٚمٜم٤م، ؾمٗمر ذم ط اًمٜمٌل ُمع يمٜم٤م إذا يمٜم٤م»: أنس قمـ

 .شارحتؾ صمؿ اًمٔمٝمر صغم

 وهق يّمكم اعم٤ًمومر سم٤مب»: سم٘مقًمف ًمٚمحدي٨م داود أبق سمقب وىمد: ]قال اإلمام[

 أم الةاًمّم وىم٧م ضم٤مء هؾ»: وم٘م٤مل شاًمٕمقن» ص٤مطم٥م قمٚمٞمف وقمٚمؼ، شاًمقىم٧م ذم يِمؽ

 اإلُم٤مم شمٞم٘مـ وم٢من، اإلُم٤مم قمغم إوىم٤مت ُمٕمروم٦م ذم آقمتامد وإٟمام، ًمِمٙمف اقمت٤ٌمر ومال ٓ؟

 أو: وأىمقل، شاإلُم٤مم قمغم»: وىمقًمف. شإت٤ٌمع سمٕمض سمِمؽ يٕمتؼم ومال، اًمقىم٧م سمٛمجلء

، سم٤معمٖمٗمرة ط اهلل رؾمقل هلؿ دقم٤م اًمذيـ اعم١ممتٜملم اعم١مذٟملم ُمـ اإلُم٤مم أن٤مسمف ُمـ قمغم

 ُمـ أندر اًمزُمـ هذا ذم ه١مٓء أصٌح وىمد، وىمتٝم٤م ذم صالة ٙمؾًم ي١مذٟمقن اًمذيـ وهق

 ي١مذٟمقن مجٝمقرهؿ سمؾ، اًمنمقمل اًمتقىمٞم٧م قمغم ي١مذن ُمـ ُمٜمٝمؿ وم٘مؾ، إمحر اًمٙمؼمي٧م

 صحٞمح همػم وهق، شاًمروزٟم٤مُم٤مت» و اًمت٘م٤مويؿ قمغم اعمًٓمر اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم

 اًمِمٛمس ٕم٧مـمٚمش 1716 ؾمٜم٦م حمرم 41 اًم٧ًٌم» ُمثال اًمٞمقم هذا وذم، ًمٚمقاىمع عمخ٤مًمٗمتف

 وزارة شم٘مقيؿ وذم، دىمٞم٘م٦م وأرسمٕملم ومخس اخل٤مُم٦ًم اًم٤ًمقم٦م ذم اجلٌؾ ىمٛم٦م قمغم ُمـ

 قمغم وأن٤م هذا!  واًمثالصملم اًمث٤مًمث٦م واًمدىمٞم٘م٦م اخل٤مُم٦ًم اًم٤ًمقم٦م ذم شمٓمٚمع أهن٤م إوىم٤مف

 يت٠مظمر أنف ؿمؽ ٓ ؟ش قمامن وؾمط» ذم هؿ ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمؽ ومام، شمهالن ضمٌؾ»

 ًمٚمٗمجر ي١مذٟمقن وم٢مهنؿ إؾمػ وُمع .شمهالن» قمغم ـمٚمققمٝم٤م ُمـ أيمثر قمٜمٝمؿ ـمٚمققمٝم٤م

 سمٕمض ومٗمل قمٚمٞمف وسمٜم٤مء، صمالصملم إمم دىمٞم٘م٦م قمنميـ سملم ُم٤م يؽماوح سمٗمرق اًمقىم٧م ىمٌؾ هٜم٤م

 قمٛم٧م وًم٘مد، سمٕمد اًمٗمجر يٓمٚمع وح٤م اعمًجد ُمـ خيرضمقن صمؿ اًمٗمجر يّمٚمقن اعم٤ًمضمد

، وهمػمه٤م واًمٓم٤مئػ واعمٖمرب يم٤مًمٙمقي٧م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػما  اعمّمٞم٦ٌم هذه

 . دىم٤مئؼ 11 - 1 سمٗمرق اًمِمٛمس همروب سمٕمد ًمٚمٛمٖمرب هٜم٤م وي١مذٟمقن

 ُمـ إقمغم اًمٓم٤مسمؼ إمم اعمديٜم٦م ذم صٕمدت اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م رُمْم٤من ذم اقمتٛمرت وح٤م

 إٓ أذن ومام، ص٤مئؿ وأن٤م اًمِمٛمس همروب عمراىم٦ٌم إظمقاٟمٜم٤م أطمد ومٞمٝم٤م زرت يمٜم٧م اًمتل اًمٌٜم٤مي٦م

 صٝمر ُمٜمٝم٤م ؿم٘م٦م ذم يًٙمـ هٜم٤مك سمٜم٤مي٦م صٕمدت وم٘مد ضمدة ذم وأُم٤مش ! دىمٞم٘م٦م 13» سمـ همروهب٤م سمٕمد

 .ذًمؽ قمغم اهلل ومحٛمدت. إذان وؾمٛمٕم٧م إٓ شمٖمرب أن اًمِمٛمس يم٤مدت ومام، زم

 ش.617-613/ 6/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الػؾؽل ال الرشعل التقققت عذ باألذان التؼقد وجقب

  قِم٤ٌمد ظمٞم٤مرَ  إن»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]
ِ
قُمقنَ  اًمذيـ: اهلل  واًم٘مٛمرَ  اًمِّمٛمَس  يرا

 .شوضمؾ قمزّ  اهلل ًمذيمر: وإفمّٚم٦م جقمَ واًمٜمُّ 

 ُمـ ومٞمف وُم٤م احلدي٨م هذا طمقل يمٚمٛم٦م ُمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه زم سمد ٓ: ]قال اإلمام[

 وأنف، اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة إذان أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم خيٗمك ًمٞمس: وم٠مىمقل، اًمٗم٘مف

 وإٟمام، وهمػمه٤م شاًمًٜمـ»و شاًمّمح٤مح» ذم ُمٕمرووم٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ومْمٚمف ذم ضم٤مء ىمد

، إؾمٜم٤مده ذم اًمٙمالم حت٘مٞمؼ: أطمدمه٤م: اصمٜملم ًمًٌٌلم سمٞمٜمٝم٤م ُمـ هذا ختري٩م هٜم٤م ىمّمدت

 شم٘متْمٞمف سمام قمٚمٞمف احلٙمؿ صمؿ! أظمٓم١موا؟ أم أص٤مسمقا  هؾ: صححقه اًمذيـ ذم واًمٜمٔمر

 ُمـ راضمٞم٤مً ، ومٕمٚم٧م وىمد، وٕمػ أو، طمًـ أو، صح٦م ُمـ احلديثٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد

 سمام اًمتذيمػم: وأظمر .وضمؾ قمز يروٞمف اًمذي ًمٚمّمقاب ووم٘م٧م ىمد أيمقن أن شمٕم٤ممم اهلل

، هب٤م آهتامم وقمدم، وإمه٤مهل٤م، هب٤م آؾمتٝم٤مٟم٦م ُمـ اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٕمػمة هذه أص٤مب

 سم٠مذان ايمتٗم٤مءً ، ُم١مذٟمٞمٝم٤م ُمـ ومٞمٝم٤م إذان رومع جي٥م اًمتل اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم وشمٕمٓمٞمٚمٝم٤م

 احآذن قمغم اعمريم٦ٌم اًمّمقت ُمٙمؼمات ُمـ اًمٙمٝمرسم٤مء سمقاؾمٓم٦م يذاع اًمتل اًمدوًم٦م إذاقم٦م

 اًمتقىمٞم٧م يقاومؼ ٓ اًمذي، اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم وسمٜم٤مءً ، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم

 ىمٌؾ يذاع اًمٗمجر أن قمٚمٛمٜم٤م وم٘مد، اًمٌالد ُمـ يمثػم وذم، إوىم٤مت سمٕمض ذم اًمنمقمل

 ىمٌؾ واًمٔمٝمر، اًمٌالد سم٤مظمتالف ذًمؽ خيتٚمػ، أيمثر أو ؾم٤مقم٦م رسمع سمٜمحق اًمّم٤مدق اًمٗمجر

 يمام وهذا! ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٕمد واًمٕمِم٤مء، دىم٤مئؼ قمنم ٟمحق سمٕمد واعمٖمرب، ؾم٤مقم٦م رسمع

 واًم٥ًٌم، وم٤ًمده خيٗمك ٓ مم٤م اًمنمقمل اًمقىم٧م ىمٌؾ شمّمغم اًمّمٚمقات سمٕمض جيٕمؾ شمرى

: اًمنمع خت٤مًمػ اًمتل طم٤ًمسم٤مشمف اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ قمغم وآقمتامد: سم٤مًمنمع اجلٝمؾ وهق، واوح

 سم٤مٕذان يٙمتٗمقن وٓ، ُم٤ًمضمدهؿ ذم ي١مذٟمقن ىمد اًمذيـ اعم١مذٟملم صػّم  اًمذي إُمر

 اًمرؤي٦م قمغم اعمٌٜمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمقاىمٞم٧م اجلٝمؾ يمّؾ  جيٝمٚمقن ٙمقُم٦ماحل إذاقم٦م ُمـ اعمٕمٚمـ

، وهمػمه أُمل سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ، يٕمرومٝم٤م أن ُمٙمٚمػ يمؾ قمغم يًٝمؾ اًمتل، اًمٌٍمي٦م

 ذم واٟمتِم٤مره إبٞمض اًمٜمقر ؾمٓمقع قمٜمد وم٤مًمٗمجر، اًمنمع ُمـ قمرومٝم٤م ىمد يٙمقن أن سمٕمد

 فمؾ صػمورة قمٜمد واًمٕمٍم، اًمًامء وؾمط قمـ اًمِمٛمس زوال قمٜمد واًمٔمٝمر، إومؼ
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 وؾم٘مقـمٝم٤م اًمِمٛمس همروب قمٜمد واعمٖمرب، اًمزوال فمؾ إمم سم٤مإلو٤موم٦م، ُمثٚمف اًمٌمء

 هذه أن: ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وإن .إمحر اًمِمٗمؼ همروب قمٜمد واًمٕمِم٤مء، إومؼ وراء

 ظمٓمقط طمٞم٨م ُمـ: إرض ذم وُمقاىمٕمٝم٤م واًمٌالد إىم٤مًمٞمؿ سم٤مظمتالف ختتٚمػ اعمقاىمٞم٧م

 إُمر، أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وارشمٗم٤مقمٝم٤م اٟمخٗم٤موٝم٤م طمٞم٨م وُمـ، ضمٝم٦م ُمـ واًمٕمرض اًمٓمقل

 يٓمٚمع: ُمثالً  يم٤مًم٘م٤مهرة يمٌػمة ومٛمديٜم٦م، هل٤م وآٟمت٤ٌمه ُمراقم٤مهت٤م اعم١مذٟملم قمغم يقضم٥م اًمذي

 اًمٌٚمدة شمٙمقن ىمد سمؾ، إوىم٤مت ؾم٤مئر ذم ي٘م٤مل وهٙمذا، ُمٖمرهب٤م ىمٌؾ ذىمٝم٤م ذم اًمٗمجر

 ختتٚمػ ُمثالً  ىم٤مؾمٞمقن ضمٌؾ ذم يم٤من ومٛمـ، ُمثالً  يمدُمِمؼ، يم٤مًم٘م٤مهرة اشم٤ًمقمٝم٤م ذم ًمٞم٧ًم

ىمٞمتف  ُمٜمٝم٤م اًمٖمقـم٦م ذم أو، أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد ُمًجده٤م ذم أو، وؾمٓمٝم٤م ذم يم٤من قمٛمـ ُمقا

 يّمٚمقن ُمٜم٤مـم٘مٝم٤م ُمـ إدٟمك أو إقمغم ذم يم٤من ُمـ مجٞمٕم٤مً  وم٠مهٚمٝم٤م ذًمؽ وُمع، ُمثالً 

 أن٤م ؿم٤مهدت وم٘مد: سمٕمٞمداً  ٟمذه٥م ًمٜم٤م وُم٤م! ُمًجده٤م أذان قمغم ويٗمٓمرون ويّمقُمقن

 -ُمًجده٤م ذم اعمٖمرب صالة إمم ٤مذهٌٜم ح٤م -ش اًمٜم٤مقمقر»: قمامن ىمرى سمٕمض ذم وهمػمي

 ُمـ ُمذاقم٤مً  اعمٜم٤مرة قمغم اًمذي اًمّمقت ُمٙمؼم ُمـ يٕمٚمـ وإذان، سمٕمد شمٖمرب ح٤م اًمِمٛمس

 ُمـ يمثػم ذم اعمخ٤مًمٗم٦م اعمِم٤مهد هذه وشمتٙمرر! قمامن ُمٜم٤مـمؼ سمٕمض ُمـ اًمدوًم٦م إذاقم٦م

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ُمـ آظمر ُمٙم٤من ذم هذا سمٞمٜم٧م وىمد: همػمٟم٤م ُمـ ُمثٚمف وؾمٛمٕمٜم٤م رأجٜم٤م يمام اًمٌالد

 ص٤مروا: احلدي٨م هذا ذم اعم١مذٟملم قمغم اعمذيمقر اًمثٜم٤مء أن: واعم٘مّمقد. ضمٞمٝم٤متواًمتق

 اًمّمالة أوىم٤مت وعمٕمروم٦م.. و اًمِمٛمس يراقمقن ٓ أهنؿ سم٥ًٌم: ًمف ُمًتح٘ملم همػم اًمٞمقم

 - ىمقًمف ذم هب٤م ىم٤مُمقا  ًمق سم٤معمٖمٗمرة: - ط - اهلل رؾمقل هلؿ ودقم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ائتٛمٜمقا  اًمتل

 .شًمٚمٛم١مذٟملم واهمٗمر، إئٛم٦م أرؿمد! مهللا، ُم١ممتـ واعم١مذن، و٤مُمـ اإلُم٤مم»: - ط

 أطمٙم٤مم قمغم اًمٖمٞمقريـ احلٙم٤مم ُمـ يم٤من وُمـ، اعم١مذٟملم ُمـ أذاٟمف يٛمٚمؽ يم٤من ُمـ ومٚمٕمؾ

 أداء ُمـ ويٛمٙمٜمقهنؿ، وأذاهنؿ ديٜمٝمؿ أطمٙم٤مم وشمقضمٞمٝمٝمؿ سم٤معم١مذٟملم هيتٛمقن اًمديـ

 ُم١ًمول ويمٚمٙمؿ راع يمٚمٙمؿ»: - ط - ىمقًمف يٕمٚمٛمقن وهؿ، هبؿ أنٞمٓم٧م اًمتل إُم٤مٟم٦م

ْٛمَع َوُهَق ؿَمِٝمٞمدٌ  ▬ .شرقمٞمتف قمـ ًَّ ـْ يَم٤مَن ًَمُف ىَمْٚم٥ٌم َأْو َأْخَ٘مك اًم َ
ِ
 .♂إِنَّ ذِم َذًمَِؽ ًَمِذيْمَرى عم

 ش.1317-1314/ 7/4» اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ادقلقد أذن يف األذان حؽؿ

 ؾمٛمٕم٧م ن٤مأ، اًمقًمد أذن ذم إذان طمدي٨م صم٧ٌم هؾ: هق اًم١ًمال، ؿمٞمخٜم٤م: السمال

 ؟ سمف ُيٕمٛمؾ ومٝمؾ، ٞمػوٕم أنف

 . ٓ: الشقخ

 . شمٜمّمحٜم٤م سمام: السمال

 ُأُذن ذم إذان سمنمقمٞم٦م ىمٌؾ ُمـ ٟم٘مقل يمٜم٤م، ًمٚمٜم٤مس سمٞم٤من هذا: ٟمّمٞمحتل: الشقخ

 ذم َُمْروي اعمقًمقد ُأُذن ذم إذان ؾُمٜمِّٞم٦م قمغم يٜمص اًمذي احلدي٨م سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع، اعمقًمقد

 اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ٦مشم٘مقي ـمري٘م٦م قمغم ٟمحـ ًمٙمٜمٜم٤م وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مدش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ»

 سمـ اعمٕمروف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ يمت٤مب ذم ؿم٤مهداً  احلدي٨م هلذا وضمدٟم٤م يمٜم٤م، سم٤مًمِمقاهد

ه يقُمئذٍ  يم٤منش اعمقًمقد سم٠مطمٙم٤مم اعمقدود حتٗم٦م» ش ًمٚمٌٞمٝم٘مل اإليامن ؿمٕم٥م» ًمٙمت٤مب قمزا

ح أنف وُمع  ؿمديد ًمٞمس اًمًٜمد سم٠من هذا اًمتٍميح اقمتؼمت وم٘مد وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده سم٠من َسّ

، راومع أيب رواي٦م ُمـ وهق اًمؽمُمذي حلدي٨م ؿم٤مهداً  اقمتؼمشمف ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء: اًمْمٕمػ

 يمام ٕنٙمؿ» ُمٓمٌققم٤مً  وٓ خمٓمقـم٤مً  ٓ أجديٜم٤م سملمش اإليامن ؿمٕم٥م» يمت٤مب يقُمئذٍ  يٙمـ ومل

 ُمـ اعم١َُمًّمٗم٦م إًمقف وومٞمٝم٤م، اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم وضمقدي ُمع ُمٜمٙمؿ يمثػم يٕمٚمؿ

ش اًمٌٞمٝم٘مل ًمٚمح٤مومظ ناإليام ؿمٕم٥م» اًمٙمت٤مب هذا يٙمـ ومٚمؿ، احلديثٞم٦م اعمخٓمقـم٤مت

ٌْع شَمَٞمّن  وم٘مد اًمٞمقم أُم٤م، اًمٕم٤ممل ُمٙم٤مشم٥م أيمثر وذم سمؾ، اعمٙمتٌف هذه ذم ُمقضمقًدا  هذا ـَم

 يمثػم ومٞمف ضمداً  ٟمٗمٞمس يمت٤مب اإلؾمالُمٞم٦م اعمٙم٤مشم٥م إمم اٟمْمؿ، شاإليامن ؿمٕم٥م» اًمٙمت٤مب

 احلدي٨م ُمٜمٝم٤م، أجْم٤مً  همػمه٤م وذم سمؾ اًمًت٦م اًمٙمت٥م ذم شمقضمد ٓ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ

 ؾمٜمـ ذم راومع أيب حلدي٨م ؿم٤مهداً  اقمت٤ٌمره ذم اجلقزي٦م ىمٞمؿ سمـ قمغم قمتٛمدتا يمٜم٧م اًمذي

 .اًمؽمُمذي

 راوي٤من ومٞمف سمًٜمدش اًمِمٕم٥م» يمت٤مسمف ذم اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم رواه احلدي٨م هبذا وإذ 

 قمـ شمٕمٌػمه ذم ُمت٤ًمهالً  يم٤من اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ أن زم شمٌلّم  وطمٞمٜمئذٍ ، سم٤مًمٙمذب ُمتٝمامن

 هذه ذم ٕنف: ضمداً  وٕمٞمػ أنف اًمّمقاب نويم٤م، وم٘مط وٕمٞمػ سم٠منف احلدي٨م إؾمٜم٤مد
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 يم٤من ح٤م ؿم٤مهًدا اًمْمٕمػ ؿمديد يٕمتؼم أن احلدي٨م قمٚمؿ ذم يِمتٖمؾ عمـ جيقز ٓ احل٤مًم٦م

 .اًمْمٕمػ ؿمديد ًمٞمس

ْٕمٜمِل مل: وطمٞمٜمئذٍ   ًَ ش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ» ذم راومع أيب طمدي٨م شم٘مقي٦م قمـ اًمؽماضُمع إٓ َي

 .وٕمٗمف قمغم راومع أيب طمدي٨م ومٌ٘مل، وٕمٗمف ًمِمدة اإليامن ؿمٕم٥م طمدي٨م ذم

 سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ ضمقاز قمدم ُمـ إًمٞمف وضمؾ قمز اهلل هداٟم٤م ُم٤م قمغم وٟمحـ 

 اًمًٜمد وٕمٞمػ أصٚمف راومع أيب طمدي٨م أن دام ُم٤م: اًم٘مقل إمم رضمٕمٜم٤م، اًمْمٕمٞمػ

 اًم٘مقل قمـ ورضمٕمٜم٤م، وٕمٗمف قمغم اًمْمٕمٞمػ سم٘مل: إذاً ، ُمٜمف وٕمًٗم٤م أؿمد ًمف واًمِم٤مهد

 . اًم١ًمال ضمقاب هق هذا، اعمقًمقد ُأذن ذم إذان ذقمٞم٦م أو ؾمٜمٞم٦م ذم اًم٤ًمسمؼ

 ش11: 71: 71/ 164/واًمٜمقر اهلدى»

 ادقلقد؟ أذن يف األذان حديث ثبت هؾ

  اًمٞمٛمٜمك؟ اعمقًمقد ُأُذن ذم إذان طمدي٨م صم٧ٌم هؾ، اهلل سمًؿ: السائؾ

 . صم٧ٌم ُم٤م، ٓ: الشقخ

 ش 11: 19: 11/  167/  واًمٜمقر اهلدى» 

 ضعقػ؟ ادقلقد أذن يف األذان حديث هؾ

 إؾمٜم٤مده سم٠من ىمٚم٧م، ًمٚمٛمقًمقد إذان حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم أن٧م، ؿمٞمخ ي٤م: مداخؾة

 وٕمٞمػ؟

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمٙمالم هذا صحٞمح، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده سم٠من: وىمٚم٧م شمٙمٚمٛم٧م أن٧م: مداخؾة

 .صحٞمح، ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش 11: 13: 14/  197/  واًمٜمقر اهلدى»



 

 

 وتفسقة وسائن





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 

 

191 

ثحؽؿ   ادسجد يف واإلقامة األذان بني دكققية بلمقر الَتَحدُّ

 اعمًجد؟ ذم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم دٟمٞمقي٦م سم٠مُمقر اًمتحدث جيقز هؾ: شمال

 قم٤مرض يمالم اًمٙمالم يم٤من إذا، جيقز وٓ جيقز: شمٗمّمٞمؾ ومٞمف اجلقاب: الشقخ

 وقمٚمٞمٙمؿ، قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: يره مل ُمدة ًمف ص٤مطمٌف رأى، اعمًجد دظمؾ إٟم٤ًمن: ُمثالً 

 ًمٙمـ، جيقز هذا، ـمٌٕم٤مً  قيدٟمٞم هذا، إًمخ قمٞم٤مًمؽ؟ يمٞمػ أظمل؟ ي٤م طم٤مًمؽ يمٞمػ، اًمًالم

 أؾمٕم٤مر اًمٕمٛمٚم٦م أؾمٕم٤مر ومٞمٝم٤م ويتٗم٘مدوا ضمٚم٦ًم ويٕمٛمٚمقا  اعمًجد ذم جيٚمًقا 

 مل اعم٤ًمضمد إن»: أظمرى ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر ومٝمذا إًمخ...اًمٌْم٤مقم٦م

ـَ  ٌْ  .شهلذا شُم

د اًمذي اًمٙمالم أُم٤م، ُم٤مٟمع ومٞمف ًمٞمس اًمٕم٤مدي اًمٙمالم: إذاً   ٓ ومٝمذا اًمدٟمٞم٤م طمٓم٤مم ومٞمف ُيَرا

 .جيقز

 .ش .: 31: .1/ 17/ واًمٜمقر اهلدى» 

 يف يرشع أم األذان يردد هؾ يمذن وادمذن ادسجد دخؾ مـ

 ادسجد؟ حتقة صالة

 ؟..اًمالزم هق ُم٤م أو ي٘مػ، ي١مذن واعم١مذن اعمًجد دظمؾ ُمـ: مداخؾة

 ُم٤مذا.. ي١مذن وإذان اعمًجد دظمؾ.. ؾمٛمٕمتٛمقه ًمٕمٚمٙمؿ اًم١ًمال هذا: الشقخ

ن ُيـجٞم٥م ىم٤مئامً  يٜمتٔمر هؾ يٗمٕمؾ؟   اعمًجد؟ حتٞم٦م ذم ينمع أم، اعم١َُمذِّ

 احلدي٨م ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام اعم١مذن وجيٞم٥م يٜمتٔمر: اًمٕم٤مُم٦م اًمّمقر ذم: اجلقاب

 زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ، قمكمَّ  صٚمقا  صمؿ، ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: اًم٤ًمسمؼ

 .آظمره إمم شاًمقؾمٞمٚم٦م

 يدظمؾ مجٕم٦م يقم يمؾ ٟمراه وهذا واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ، اًمٕم٤مُم٦م إطمقال ذم هذا

 ي٘مٗمقن يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا، ي١مذن اعم١مذن وسمدأ، اعمٜمؼم قمغم واخلٓمٞم٥م اعمًجد إمم اًمداظمؾ
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  ح٤مذا؟، ظمٓم٠م وم٘مط اًمّمقرة هذه ذم ظمٓم٠م هذا.. اعم١مذن جيٞمٌقا  طمتك هٙمذا

 هذه طمٙمؿ ُم٤م ًمٙمـ، قم٤ٌمدة ذم ـم٤مقم٦م ذم ومٝمق اعم١مذن ُيـِجٞم٥م واىمٗم٤مً  فمؾ إذا ٕنف

، ُمًتح٦ٌم هل، سمغم ُمًتح٦ٌم؟ هل.. ٓ هل.. واضم٦ٌم هل، ٓ ومريْم٦م؟ هل اًمٕم٤ٌمدة؟

 : اعمًتح٥م إُمر هذا اًمٕمٛمؾ وراء ُمـ ؾمٞمؽمشم٥م ُم٤مذا اٟمٔمر ًمٙمـ

 اخلٓمٞم٥م يٙمقن.. اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم سمّمالة مت٤مُم٤مً  اإلضم٤مسم٦م ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد هق ؾمٞمٌدأ

: إًمٞمٝم٤م يًتٛمع أن قمٚمٞمف جي٥م اًمتل اخلٓم٦ٌم ُمـ ىمًؿ قمٚمٞمف ؾمٞمذه٥م: وم٢مذاً ، سم٤مخلٓم٦ٌم وسمدأ ىم٤مم

 اًمتل اًمٗمروع ُمئ٤مت سمؾ قمنمات ُمـ ومرع اعم٠ًمخ٦م وهذه، اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م اٟمِمٖم٤مًمف سم٥ًٌم

يـ سملم أو ُمٗمًدشملم سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ أن: ىم٤مقمدة ذم شمدظمؾ  .أىمٚمٝمام اظمت٤مر َذّ

ع أن إُم٤م هق: أن   ٟمٗمًف أؿمٖمؾ إذا ًمٙمـ، سم٤مإلضم٤مسم٦م ينمع أن وإُم٤م اًمتحٞم٦م ذم َينْمَ

 أُمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞمٜمام خيٓم٥م اخلٓمٞم٥مو سم٤مًمّمالة ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن ؾمٞمْمٓمر سم٤مإلضم٤مسم٦م

 احل٤مًم٦م هذه ومٗمل، خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م دظمؾ إذا إٓ سم٤مًمّمالة أنٗمًٝمؿ َيِْمَٖمٚمقا  ٓ سم٠من احل٤مضيـ

 اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم أن ُمـ سمد ٓ

ز ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ، خيٓم٥م واإلُم٤مم ٗمٝماميُ : أي شومٞمٝمام وًمٞمََتَجقَّ  .ـَخٗمِّ

 ًمق! طمًٜم٤ًم! ُم١مذن إضم٤مسم٦م.. ُمٜمتٔمراً  شم٘مػ ومٚمامذا يٌتدئ مل واخلٓمٞم٥م دظمٚم٧م أن٧م أُم٤م

 ومٞمنمع دمٞم٥م طمتك هٙمذا شمت٠مظمر أن أُم٤م، اإلضم٤مسم٦م هبذه شُمـِجٞم٥م أن ومٕمٚمٞمؽ هذا ىمٌؾ يمٜم٧م

 يِمٖمؾ وٓ سم٤مًمتحٞم٦م يٌدأ اًمّمقرة هذه ذم: إذاً ، سم٤مًمّمالة شمٌدأ مل وأن٧م سم٤مخلٓم٦ٌم اإلُم٤مم

 .اإلضم٤مسم٦م ُمـ أهؿ اًمتحٞم٦م ٕن: سم٤مإلضم٤مسم٦م ٟمٗمًف

 ُيـِجٞم٥م أن سمٕمد إٓ جيٚمس ومال آظمره إمم اًمٕمٍم.. اًمٔمٝمر إوىم٤مت ؾم٤مئر ذم أُم٤م

 جيٞم٥م احل٤مًم٦م هذه ذم.. إومم قمٙمس ُمّمٚمحتلم سملم جيٛمع احل٤مًم٦م هذه ذم، اعم١مذن

 احلدي٨م ذم ىم٤مل اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمخ٤مًمػ جيٚمس ٓ ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم اعم١مذن

 ًمٗمظ ذم أو شريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: اًمّمحٞمح

 صمؿ ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ»: أُمره شمٜمٗمٞمذ سملم مجع ومٝمٜم٤م شًمٞمجٚمس صمؿ ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ»: آظمر

 .شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: أُمره وسملم شًمٞمجٚمس

 ش11: 33: 18/  777/  واًمٜمقر اهلدى»
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 يمذن وادمذن ادسجد دخؾ مـ

ن ومٙم٤من اعمًجد إمم رضمؾ دظمؾ، أؾمت٤مذ: مداخؾة ن اعم١َُمذِّ  اعمًجد حتٞم٦م ُيّمكم، ُي١َمذِّ

د: ي٘مػ أم دِّ  اعم١مذن؟ ي٘مقًمف ُم٤م ًمػُمَ

 .اجلٛمٕم٦م يقم شمٕمٜمل وأفمٜمؽ، قم٤مم ؾم١مال وهق، ٟم٘مص ومٞمف ؾم١ماًمؽ أفمـ: الشقخ

 .أؾمت٤مذ ي٤م قم٤مم، ٓ: مداخؾة

 .قم٤مم شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا أؾمٝمؾ، أؾمٝمؾ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .اًمتحٞم٦م يّمكم وسمٕمديـ، عم١مذنا ُيـِجٞم٥م، ٓ: الشقخ

 ش11: 18: 11/ 437/  واًمٜمقر اهلدى»

 العؿؾ؟ فّم كافؾة يصيل وأحدهؿ الصالة أققؿت إذا

 . اًمتقوٞمح أرضمق اًمٕمٛمؾ؟ ومام اًمٜم٤مومٚم٦م ذم وأن٤م اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا! اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: مداخؾة

سًم٤م شمّمٚمح أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: الشقخ  اًمتقوٞمح ُمـ رء ُمع اًم١ًمال هلذا ضمقا

: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم روى، واًمٌٞم٤من

 إذا»: وُمٕمٜمك شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل

 ذم سمٞمًتٛمر اعمتٜمٗمؾ يٜمٌٖمل ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اإلىم٤مُم٦م ذم اعم١مذن ذع إذا: أي شاًمّمالة أىمٞمٛم٧م

 أىمٞمٛم٧م إذا»: صالة ذم ًمٞمس ٕنف: ُمٜمٝم٤م يًٚمؿ أن وًمٞمس ي٘مٓمٕمٝم٤م أن وقمٚمٞمف ٟم٤مومٚمتف

 دظمؾ ط اًمٜمٌل أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم وضم٤مء شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة

: وم٘م٤مل اًمٗمجر ريمٕمتل يّمكم رضماًل  ومرأى اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد ص٤ٌمح ذات ُمًجده

: يٕمٜمل شأرسمًٕم٤م آصٌح» اعمٕمٜمك وهق شأرسمًٕم٤م آصٌح»: رواي٦م وذم شأرسمًٕم٤م؟ اًمّمٌح أتّمكم»

 أرسمًٕم٤م اًمّمٌح شمّمكم وم٠من٧م، اإلُم٤مم وراء ريمٕمتلم وؾمتّمكم ريمٕمتلم أن شمّمكم أن٧م

 أن شمّمكم ٓ: أي اؾمتٜمٙم٤مري اؾمتٗمٝم٤مم اؾمٛمف هذا ريمٕمت٤من اًمّمٌح صالة أن وُمٕمٚمقم
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 .اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد

 ذم اعمتٜمٗمؾ يٙمقن إطمقال سمٕمض ذم أن هق اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم يِمٙمؾ اًمذي ًمٙمـ

 ُمرد اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ سمّمالشمف وصؾ ىمد يم٤من أجٜمام ومٝمؾ ُمٜمتّمٗمٝم٤م ذم يٙمقن وىمد، صالشمف آظمر

 ظمالف ذًمؽ ذم أم، اًمّمالة ي٘مٓمع اإلىم٤مُم٦م آظمر إمم أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ي٘مقل أن

 إٓ قمٚمٞمف يٌؼ مل هق ًمق احلدي٨م سمٔم٤مهر ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ٟمٕمؿ: اجلقاب شمٗمّمٞمؾ؟ أو

 اًمّمالة ىمٓمع أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن وىم٤مل سم٤مًمًالم اًمّمالة ُمـ واخلروج اًمًالم

 .يمثػمة أىمقال وُمٜمٝمؿ وُمٜمٝمؿ، ًمٚمّمػ يتٝمٞم٠م ي٘مقم وإٟمام ٚمؿيً وٓ

 سمؾ ٟمخ٤مًمٗمٝمؿ ٓ إئٛم٦م سمٕمض ُمـ شمٗم٘مف وهق: أيت اًمتٗمّمٞمؾ أقمٚمؿ واهلل واًمراضمح 

 هذا وم٘مف: اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام أو شاًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: ط ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد، ٟم١ميدهؿ

 يٗمقشمف ومال طمراماإل شمٙمٌػمة ذم اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة يدرك أن اعمًٚمؿ حي٤مول أن احلدي٨م

 إضمر ُمـ ذًمؽ ذم ح٤م اإلطمرام شمٙمٌػمة وٓ طمتك اإلُم٤مم وراء اًمّمالة ُمـ رء

 طمدي٨م ُمـ وهمػمه اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل واًمٗمْمٞمٚم٦م

 شمٙمٌػمة شمٗمقشمف ٓ يقًُم٤م أرسمٕملم ُمًجد ذم صغم ُمـ»: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس

 احلدي٨م هذا ُمـ ومٜمٗمٝمؿ شاًمٜم٤مر ُمـ وسمراءة، اًمٜمٗم٤مق ُمـ سمراءة: سمراءشم٤من ًمف يمت٧ٌم اإلطمرام

 .أوهل٤م ُمـ اإلُم٤مم وراء اًمّمالة إدراك قمغم اعمقافم٦ٌم قمغم اعمًٚمؿ طمض

 ومٌٞمٜمام، ُمثاًل  اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م يّمكم ىم٤مم اًمٜم٤مس ُمـ واطمد ُم٠ًمختٜم٤م إمم قمدٟم٤م وم٢مذا

 وًمق إول ًم٘مقلا ذم ىمٚمٜم٤م يمام ومقًرا أج٘مٓمٕمٝم٤م يٗمٕمؾ؟ ومامذا اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذ يمذًمؽ هق

 اًمراضمح، ٟمٕمؿ: أىمقل شمٗمّمٞمؾ؟ ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م أم يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ أن إٓ قمٚمٞمف يٌ٘مك مل يم٤من

 ُمـ ٟم٤مومٚمتف ذم وهق اًمّمالة أىمٞمٛم٧م اًمذي اعمتٜمٗمؾ هذا قمغم سمد ٓ: وهق اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ

 يٌؼ مل اًمذي إول اعمثؾ ٟم٠مظمذ، مت٤مًُم٤م ُمتٕم٤ميمًلم ُمثٚملم ٟم٠مظمذ وٟمحـ وي٘مدر جيتٝمد أن

٤م ُمثاًل  وٟم٠مظمذ، يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ أن إٓ صالشمف إمت٤مم ذم قمٚمٞمف ًً  ٟم٤موًي٤م ىم٤مم هق مت٤مًُم٤م ًمف ُمٕم٤ميم

 أن ؿمؽ ٓ أيمؼم اهلل: ًمٚمّمالة ُم٘مٞماًم  ىم٤مل واعم١مذن أيمؼم اهلل: اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م صالة

 سمٞمٜمٝمام وُم٤م اًمّمالة ي٘مٓمع إومم اًمّمقرة أن ؿمؽ وٓ، اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ إومم اًمّمقرة

، جيتٝمد وأن ي٘مدر أن احل٤مًم٦م هذه ذم قمٚمٞمف هذا عمّمكما وم٤مإلٟم٤ًمن، ؿمتك قمديدة صقر
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 إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ ىم٤مم أنف ُمثاًل  ًمٜمٗمؽمض اًمّمقر سمٕمض ذم فمٜمف قمغم همٚم٥م وم٢مذا

 اًمريمٕم٦م ي١مدي أن حيت٤مج ريمٕمتلم اًمّمالة ًمٞمتؿ ومٝمٜم٤م، اًمّمالة وأىمٞمٛم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

 يم٘مراءة ىمراءة ٠مىمؾسم وًمق اًمريمٕم٦م هبذه أتك إذا ومٞم٘مدر، اًمقىم٧م سمٕمض شم٠مظمذ وهذه اًمث٤مٟمٞم٦م

 ويًٚمؿ سمٞمٜمٝم٤م وُم٤م واًمًجقد اًمريمقع خيتٍم أن ويًتٓمٞمع ُمٜمٝم٤م سمد ٓ ٕهن٤م: وم٘مط اًمٗم٤محت٦م

 شمٙمٌػمة سم٠من فمٜمف قمغم همٚم٥م إذا أُم٤م، ي٘مٓمٕمٝم٤م وٓ اًمّمالة ومٞمت٤مسمع اإلُم٤مم يٙمؼم أن ىمٌؾ

 أىمٞمٛم٧م إذا»: ًم٘مقًمف يتٛمٝم٤م وٓ اًمّمالة ي٘مٓمع ومحٞمٜمئذٍ  اإلُم٤مم وراء شمٗمقشمف اإلطمرام

 .شاعمٙمتقسم٦م إمم صال ومال اًمّمالة

 ًمف يمت٧ٌم ومٞمٙمقن ؾمٚمؿ إذا اًمّمالة يدرك سم٠منف ي٘ملم قمغم ومٝمق إومم اًمّمقرة ذم أُم٤م

 ومٝمق اعم٘مٞمؿ ويمؼم ًمٚمّمالة أطمرم هق إظمرى اًمّمقرة ذم أُم٤م، اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ومْمٞمٚم٦م

 ٕهن٤م: ُمتٜم٤مهٞم٦م دىم٦م ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م وهذه، اإلطمرام شمٙمٌػمة يدرك أن يًتٓمٞمع ٓ ي٘مٞمٜم٤ًم

 إىمٚمٞمؿ إمم وإىمٚمٞمؿ سمٚمد إمم سمٚمد وُمـ إُم٤مم إمم إُم٤مم وُمـ ُمًجد إمم دُمًج ُمـ ختتٚمػ

 قمغم اعمّمكم هذا يٙمقن أن جي٥م ىمْم٤مي٤م هذه يمؾ آظمر إُم٤مم وُمذه٥م إُم٤مم وُمذه٥م

 .ومقًرا اًمّمالة ي٘مٓمع أن ضم٤مهاًل  يم٤من إذا طمٞمٜمذاك وم٤مٓطمتٞم٤مط وإٓ هب٤م ُمٕمروم٦م

 ىم٤مُم٧م ىمد: ١مذناعم ىم٤مل إذا شم٘مقل اعمذاه٥م سمٕمض سم٠من أذيمر أن اًمتٗمّمٞمؾ هبذا وأريد

 قمٚمٞمف سم٘مل يم٤من وًمق اًمنقم٦م هبذه يدرك أن يًتٓمٞمع ٓ هذا، يٙمؼم وم٤مإلُم٤مم اًمّمالة

 ي٠مُمرون اًمًٜم٦م قمغم حي٤مومٔمقن اهلل ؿم٤مء ُم٤م أظمريـ إئٛم٦م سمٕمض ًمٙمـ ريمٕم٦م ٟمّمػ

 صٗمقومٙمؿ ًمتًقون.. واؾمتقوا، شم٠مظمر وهلذا شم٘مدم: هلذا وي٘مقل اًمّمالة سمتًقي٦م اًمٜم٤مس

 .صالشمف يتؿ أن يًتٓمٞمع اًمقىم٧م هذا ؾُمث ذم، وضمقهٙمؿ اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو

 يتؿ أن يًتٓمٞمع اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه عمثؾ ُمٕمروم٦م قمغم يم٤من ومٛمـ دىم٦م ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م: وم٢مًذا

 سم٠مطمقال اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ُمٕمرومتف ًمٕمدم ذًمؽ يًتٓمع مل وُمـ، إطمقال سمٕمض ذم اًمّمالة

 . اجلقاب هق هذا، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىمقل ومقر اًمّمالة ي٘مٓمع أن ومٕمٚمٞمف إئٛم٦م

 ش41: 41: 11/ب33: اًمٜمقر رطمٚم٦م»
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 عؾقف جيب فّمذا الصالة مـ ادصيل تسؾقؿ حال األذان اكتفك إذا

 ؟[قمٚمٞمف جي٥م ومامذا اًمّمالة ُمـ اعمّمكم شمًٚمٞمؿ طم٤مل إذان اٟمتٝمك إذا]: مداخؾة

 إذان؟ اٟمتٝمك ؾمالُمف ُمع: شم٘مقل أن شمريد: يٕمٜمل: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 اعمت٤مسمٕم٦م ٕن: سم٤معمت٤مسمٕم٦م هلام قمالىم٦م ٓ اصمٜملم لمؿمٞمئ ي٘مقل أن قمٚمٞمف يٌ٘مك: إذاً : الشقخ

 هذه آظمره إمم، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىم٤مل إذا شمٕمٜمل

 ذم يم٤من اعم١مذن يت٤مسمع أن قمٚمٞمف يم٤من اًمذي اًمقىم٧م ذم قمٜمٝم٤م شم٠ًمل اًمتل واًمّمقرة، اعمت٤مسمٕم٦م

٤م يم٤من.. صالة ًً  ي٠ميت أن قمٚمٞمف ًمٙمـ، اعمت٤مسمٕم٦م تٓمٞمعيً ٓ ومٝمق: وإًذا، أظمرى سمٕم٤ٌمدة ُمتٚمٌ

 اعمت٤مسمٕم٦م إمم يْمٛمٝمام أن إذان ؾمٛمع ُمـ يمؾ قمغم يٜمٌٖمل اًمذيـ أظمريـ سم٤مُٕمريـ

 ي٠ميت أن يًتٓمٞمع اًمّمقرة هذه ذم وهق يًتٓمٞمع ُم٤م قمغم اىمتٍم وإٓ، هب٤م اإلشمٞم٤من وأُمٙمـ

 أظمرج اًمذي احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذيمرمه٤م ُم٤م ومه٤م أظمريـ سم٤مُٕمريـ

 اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم، صحٞمحف ذم ؿُمًٚم

: أي- صمؿ، قمكم صٚمقا  صمؿ -اعمت٤مسمٕم٦م هذه- ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ط

 قمٚمٞمف اهلل صغم واطمًدا ُمرة قمكم صغم ُمـ وم٢مٟمف قمكم صٚمقا  صمؿ - اعمت٤مسمٕم٦م ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد

 أن وأرضمق ًمرضمؾ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم درضم٦م وم٢مهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ، قمنًما 

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ، هق أن٤م أيمقن

 قمٚمٞمف وسم٘مل اعمت٤مسمٕم٦م وم٤مشمتف هٜم٤م ُمـ اعم١مذن واٟمتٝمك هٜم٤م ُمـ ؾمٚمؿ اًمذي هذا: وم٢مًذا

 ؾم٤مئر قمغم هب٤م وضمؾ قمز اهلل ُمٞمزه اًمتل سم٤معمٜمزًم٦م ًمف يدقمق وأن ط اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة

 .اًمٕمٔمٛمك اًمِم٤مومٕم٦م وهق، اعمحٛمقد اعم٘م٤مم وهل واًمرؾمؾ ٞم٤مءإنٌ

 .ي٘م٤مل أن هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم يٜمٌٖمل ُم٤م هذا

 ش31: 47: 11ش /44» ضمدة ومت٤موى»
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 1 ---------------------------------------------- اًمّمالة وومْمٚمٝم٤م   

 7 --------------------------------------- اخلٛم٦ًم إريم٤من أطمد اًمّمالة

٤م ضمٕمٚم٧م صمؿ مخًلم أوٓ اًمّمالة ومرو٧م ًً  7 ------------------------------- مخ

 7 ---------- اخلٛمس اًمّمٚمقات يمؾ سم٢مىم٤مُم٦م يرض وًمقمل اًمٙم٤مومر إؾمالم ي٘مٌٚمقا  أن إُمر ًمقٓة جيقز

ًٓ  اًمّمالة ومرو٧م  هل ُم٤م غمقم وشمريم٧م اًمّمٌح إٓ احلي ذم زيدت صمؿ اعمٖمرب إٓ ريمٕمتلم ريمٕمتلم أو

 8 ------------------------------------------------ اًمًٗمر ذم قمٚمٞمف

 8 ----------------------------- ووم٤ًمده٤م اًمّمالة سمّمالح ووم٤ًمده اًمٕمٛمؾ صالح

 8 ---------------------------------- يمٚمٝم٤م ًمٚمذٟمقب اخلٛمس اًمّمٚمقات شمٙمٗمػم

 9 ------------- واجلٛمع اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔملم ويمٌػمه٤م صٖمػمه٤م اًمذٟمقب همٗمران

 11 -------------------------------------------- طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة

٤م اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨ُم  ـَ  اًمّمالةِ  شم٤مريمل شمِمٛمُؾ  وأهنَّ  13 ----------------------- اعمًٚمٛملم ُم

 31 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 38 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 38 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 71 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 74 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 77 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 71 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 76 ------------------------------ واؾمتٙم٤ٌمًرا قمٜم٤مًدا اًمّمالة شمرك ُمـ طمٙمؿ سم٤مب

 77 ---------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ طمقل ٟم٘م٤مش سم٤مب

 18 -------------------- اًمّمالة شمرك طمٙمؿ ذم سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أىمقال حت٘مٞمؼ

 19 ----------------------------- اًمّمالة شم٤مرك ذم ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد يمالم شمقضمٞمف

 19 --- شم٠مديٌٞم٦م وؾمٞمٚم٦م اعم٘م٤مـمٕم٦م شمٙمقن ُمتك وسمٞم٤من ُم٘م٤مـمٕمتف؟ وسم٤مًمت٤مزم سم٤مًمٙمٗمر ّمكمي ٓ ُمـ قمغم حيٙمؿ هؾ

 63 -------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك سمتٙمٗمػم اًم٘مقل ظمٓمقرة سم٤مب

 61 -------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك ُمٙمٗمري أدًم٦م سمٕمض ُمٜم٤مىمِم٦م

 اًمٙمٗمر اعمراد أن قمغم شاًمٙمٗمر.. وسملم اعمرء سملم» :ط ىمقًمف ذم اًمٙمٗمر يمٚمٛم٦م ريػسمتٕم اؾمتدل ُمـ قمغم اًمرد

 71 --------------------------------------------------- اًمٙمؼم

 73 -------------- اًمّمالة شم٤مرك شمٙمٗمػم قمدم قمغم اًمِمٗم٤مقم٦م سمحدي٨م آؾمتدٓل طمقل ؿمٌٝم٦م رد
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 81 --------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر أدًم٦م أطمد وٕمػ سمٞم٤من

 84 ------------------------------------- اًمٙمٗمر قمٚمٞمف خيِمك اًمّمالة شم٤مرك

 83 --------------------- اهلل يٖمٗمره أن يٛمٙمـ ٓ اًمذي اًمٜمقع ُمـ ًمٞمس اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر

 83 -------------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ

 86 -------------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ

 87 -------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر قمدم أدًم٦م ُمـ

 88 -------------------------- اًمٙمٗمر قمغم يٛمقت أن اًمّمالة ذم هت٤مون ُمـ قمغم خيِمك

 89 --------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمذاه٥م

 91 --------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ قمغم ماًمٙمال شمْمٛمٜم٧م سم٤مٔصم٤مر ًمألظمذ يِمؽمط قمامَّ  يمٚمٛم٦م

 96 -------------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ

 111 ------------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ

 111 ------------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ

 113 ----------------------- اًمّمالة شم٤مرك شمٙمٗمػم قمغم احلدي٨م هبذا اطمت٩م ُمـ قمغم اًمرد

 117 ---------- واعمٕم٤مٟمد اعمًتٙمؼم قمغم حمٛمقل اًمّمالة شم٤مرك سمٙمٗمر اًم٘مقل ُمـ اًمًٚمػ قمـ صم٧ٌم ُم٤م

 117 ---------------------------- ُمًتٙمؼماً  ُمٕم٤مٟمًدا يم٤من إذا اًمّمالة شم٤مرك يٙمٗمر إٟمام

 117 ----------------------------------------- ُمـ أطمٙم٤مم شم٤مرك اًمّمالة

 119 ------------------------------------------- ي٘متؾ اًمّمالة شم٤مرك

 119 --------------------------------------- زوضمٝم٤م يّمكم ٓ اًمتل اعمرأة

 111 ------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك وُمِم٤مرسم٦م ُم١مايمٚم٦م

 111 ------------------------------------------ اًمّمالة شم٤مرك ُمػماث

 114 -------------------------------------- اًمّمالة ٤مركشم قمغم اًمًالم رد

 114 ---------------------------------- وُيَزيّمل يّمقم ًمٙمٜمف يّمكم، ٓ اًمذي

 113 ------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك زوضم٦م يٚمزم ُم٤مذا

 143 ----- ًمٚمّمالة شم٤مرك رضمؾ ُمـ يزوضمٝم٤م أن يريد وًمٞمٝم٤م يم٤من إذا وًمٞمٝم٤م إذن سمدون اعمرأة زواج طمٙمؿ

 141 ----------------------------- يٓمٞمٕمف ٓ واسمٜمف ًمٚمّمالة اسمٜمف يدقمق ُمـ يٗمٕمؾ ُم٤م

 146 --------------------------------- يٌٚمغ طمتك اًمّمٌل قمغم اًمّمالة دم٥م ٓ

 147 ---- ةاًمٕم٤مذ سمٚمغ إذا ييسمف وأن ؾمٜملم اًمًٌع سمٚمغ إذا سم٤مًمّمالة اًمّمٌل ي٠مُمر أن إُمر وزم قمغم جي٥م

 149 ----------------------------- يمت٤مب اًمّمٚمقات اخلٛمس وُمقاىمٞمتٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 131 -- اخلٛمس اًمّمٚمقات ؾمقى صالة أي وضمقب قمدم قمغم سمف يًتدل شصدق إن أومٚمح» طمدي٨م: هؾ
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 131 -------------------------------------------- اًمّمٚمقات اخلٛمس

 137 ------------------------------------ شمٓمقع أن إٓ ٓ طمدي٨م: ُمٗمٝمقم

 176 ---------------------------------- اًمقىم٧م دظمقل ىمٌؾ اًمّمالة جيقز ٓ

 177 ------------- اًمٜمٝم٤مر أو اًمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م يٓمقل اًمتل اًمٌٚمدان ذم اًمّمٚمقات ُمقاىمٞم٧م شمٙمقن يمٞمػ

 179 ----------------------------------------- صالة اًمٗمجر وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 111 ------------------------------------ )(اًمٗمجر صالة وىم٧م وآظمر أول

 116 ---------------------------------------- اًمٗمجر صالة وىم٧م آظمر

 116 ------------------------------------------ اًمّم٤مدق اًمٗمجر صٗم٦م

 117 ------------------------------------------- اًمٗمجر صالة وىم٧م

 118 ---------------------------------- اًمّمٌح صالة ذم واإلؾمٗم٤مر اًمٖمٚمس

 161 --------------- واًمِمت٤مء اًمّمٞمػ سملم اًمٗمجر سمّمالة واإلؾمٗم٤مر اًمتٖمٚمٞمس ذم اًمتٗمريؼ قمدم

 161 ---------------------------------------- اًمٗمجر ًمّمالة ي١َمذن ُمتك

 163 ---------------------- داعمٕمت٤م وىمتٝم٤م وسمٞم٤من إمج٤مقًم٤م جيقز ٓ وىمتٝم٤م ىمٌؾ اًمٗمجر صالة

 163 -------------------------------- اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اًمٗمجر صالة طمٙمؿ

اًمّمالة أثٜم٤مء وـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ ومٞمٝم٤م اعمّمكم ذع إذا اًمّمٌح صالة سمٌٓمالن اًم٘مقل قمغم اًمرد

 ----------------------------------------------------- 169 

 يّمٚمٞمٝم٤م صمؿ سمٞمتف ذم اًمقىم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن اعمًٚمؿ ومٕمغم وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة شم٠مظمػم إئٛم٦م قم٤مدة ُمـ يم٤من إذا

 169 -------------------------------------------------- ُمٕمٝمؿ

 171 ------------------------------ إومم اًمريمٕم٦م سم٢مدراك اًمّمٌح صالة صح٦م

 174 ---------------------------------------- اًمٗمجر وصالة اعمٜم٤موم٘مقن

 177 ------------------------------- ٝم٤موىمت قمـ اًمٗمجر صالة ي١مظمر عمـ ٟمّمٞمح٦م

 177 ----------------------------------------- صالة اًمٔمٝمر وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 179 ---------------------------------------- وآظمره اًمٔمٝمر وىم٧م أول

 181 --------------------------------- احلر ذم اًمٔمٝمر صالة شم٠مظمػم اؾمتح٤ٌمب

 181 -------------------------- هب٤م سم٤مإلسمراد ُمرهأ وسملم سم٤مهل٤مضمرة اًمٔمٝمر ط اًمٜمٌل صالة سملم اجلٛمع

 184 ----------------------------------- واًمّمٞمػ اًمِمت٤مء سملم اًمٔمٝمر وىم٧م

 183 ----------------------------------------- صالة اًمٕمٍم وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 181 ---------------------------------------- وآظمره اًمٕمٍم وىم٧م أول
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 186 ---------------------------------- اًمقؾمٓمك اًمّمالة هل اًمٕمٍم صالة

 186 ------------------------------------------- اًمٕمٍم وىم٧م ومْمؾ

 187 ---------------------------- اًمٕمٍم صالة شمرك عمـ سمف اعمتققمد اًمٕمٛمؾ طمٌقط

 189 ----------------------------------------- صالة اعمٖمرب وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 191 ---------------------------------------- اعمٖمرب وىم٧م وآظمر أول

 194 ------------------------ اًمٜمجقم اؿمت٤ٌمك ىمٌؾ اعمٖمرب سمّمالة اعم٤ٌمدرة اؾمتح٤ٌمب

 194 --------------------------------------- اعمٖمرب ىمٌؾ ريمٕمتلم صالة

 193 --------------------------إًمٞمف شمتقق ٟمٗمًف يم٤مٟم٧م إذا اًمّمالة قمغم اًمَٕمِم٤مء شم٘مديؿ

 197 ------------------------------------- سم٤مًمٕمِم٤مء اعمٖمرب شمًٛمٞم٦م جيقز ٓ

 191 ------------------------------ اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ اعمٖمرب سم٠مذان اًمتٕمجٞمؾ

س عمـ اعمٖمرب صالة شم٠مظمػم  191 --------------------------------- صمقسمف شمٜمجَّ

 197 ----------------------------------------- صالة اًمٕمِم٤مء وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 199 ---------------------------------------- اًمٕمِم٤مء وىم٧م وآظمر أول

 417 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 417 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 416 ------------------------------- سمٕمده٤م اًمًٝمر وظمٓمر اًمٕمِم٤مء، صالة وىم٧م

 417 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 417 -------------------------------------------- ٤مءاًمٕمِم وىم٧م آظمر

 419 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 411 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 414 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 سملم إُمر دار إذاو اًمٕمِم٤مء؟ صالة شم٠مظمػم ومْمؾ وسملم اًمقىم٧م أول ذم اًمّمالة ومْمؾ سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمػ

 417 ---------------- أومْمؾ؟ وم٠مهيام أظمره٤م إذا ُمٜمٗمرًدا أو وىمتٝم٤م أول ذم مج٤مقم٦م اًمٕمِم٤مء صالة

 416 ----------------------- اًمٕمِم٤مء؟ وىم٧م ومٞمف يٜمتٝمل اًمذي اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ يٙمقن ُمتك

 417 -------------------------- اًمٕمِم٤مء سمٕمد اًمًٛمر وطمٙمؿ اًمٕمِم٤مء شم٠مظمػم اؾمتح٤ٌمب

 441 --------------------------------------- مج٤مقم٦م اًمٕمِم٤مء صالة شم٠مظمػم

 441 ----------------------------- ٟم٤مدًرا سمف سم٠مس وٓ سم٤مًمٕمتٛم٦م اًمٕمِم٤مء شمًٛمٞم٦م يٙمره

 444 ---------------------- اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمثقم أو اًمٌّمؾ أيمؾ قمغم اعمداوُم٦م طمٙمؿ

 441 ---------------------------------------------- إدراك اًمّمالة
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 ذم وؾمقاء يتٛمٝم٤م، أن وقمٚمٞمف اًمقىم٧م، ذم اًمّمالة أدرك وم٘مد وىمتٝم٤م ظمروج ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ

 447 ----------------------------------- اًمٗمجر وصالة اًمٕمٍم صالة ذًمؽ

 448 -------------------------- واًمّمٌح؟ اًمٕمٍم ًمّمالة ُمدريًم٤م اعمّمكم يٙمقن ُمتك

 449 ------------------------------ وىمتٝم٤م ذم ًمٚمّمالة ُمدريًم٤م اعمّمكم يٙمقن سمامذا

 433 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًم٘مْم٤مء

 431 ------------ ىمْم٤مؤه٤م ًمف ينمع ومال ًمٚمجٛمع ىم٤مصد همػم ُمتٕمٛمًدا وىمتٝم٤م قمـ صالة أظمرج ُمـ

 437 ------------------------------ شمريمٝم٤م دشُمُٕمٛمِّ  اًمتل اًمّمالة سم٘مْم٤مء اًم٘مقل رد

 439 ---------------------------- يٚمزُمف؟ ُم٤مذا واًمّمٞم٤مم اًمّمالة إمم وقم٤مد شم٤مب ُمـ

 439 ---------------- اًمّمٚمقات؟ ي٘ميض هؾ ؾمٜم٤ًم يمٌػم وهق شم٤مب صمؿ ًمٚمّمالة شم٤مريًم٤م يم٤من ُمـ

 471 --------------------------- اشمٕمٛمدً  اعمؽمويم٦م اًمّمٚمقات سم٘مْم٤مء اًم٘مقل قمغم اًمرد

 477 ---------------------------- سمٚمقهمف سمٕمد وصٞم٤مم صالة ُمـ ومرائض وم٤مشمتف ُمـ

 471 ---------------------------------------- اعمٞم٧م قمـ اًمّمالة ىمْم٤مء

 ُمـ أن ُمٜمف يًتٗم٤مد هؾ يمٗم٤مرة، وٓ قمٚمٞمف ىمْم٤مء ومال ٟم٤مؾمٞم٤مً  ذب أو أيمؾ ُمـ طمدي٨م ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمٗمٝمقم

 478 ----------------------------- ىمْم٤مء ومٕمٚمٞمف وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة إظمراج دشمٕمٛم

 411 --------------- قم٘مقسم٦م؟ قمنم سمًت٦م يٕم٤مىم٥م سم٤مًمّمالة يتٝم٤مون ُمـ أن ومٞمف طمدي٨م صح هؾ

 قمٜمد أو اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد واًمتذيمر آؾمتٞم٘م٤مظ يم٤من وؾمقاء أبًدا، اًمّمالة شمٗمقشمف ٓ واًمٜم٤مد اًمٜم٤مئؿ

 411 ------------------------------------ وإىم٤مُم٦م سم٠مذان ويّمٚمٞمٝم٤م همروهب٤م،

 417 ----------------------------- اًمؽمشمٞم٥م قمغم يّمٚمٞمٝمام وم٠ميمثر صالشملم ٟمز ُمـ

 يٙمٗمره٤م ومال وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة إظمراج شمٕمٛمد ُمـ أُم٤م اًمّمالة قمٜمف شمً٘مط ٓ هل٤م واًمٜم٤مد اًمّمالة قمـ اًمٜم٤مئؿ

 411 ------------------------------------------ وىمتٝم٤م سمٕمد يّمٚمٞمٝم٤م أن

 417 ----- شاًمٖمد ُمـ ًمقىمتٝم٤م ذيمره٤م إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالة أطمديمؿ ٟمز وم٢مذا» طمدي٨م: ُمٕمٜمك

 418 ------------------------------------------- اًمّمالة قمـ اًمٜم٤مئؿ

 418 ------------------------------------- اعمجٜمقن قمغم ًمٚمّمالة ىمْم٤مء ٓ

 418 ----------------------------------- قمٚمٞمف اعمٖمٛمك قمغم الةًمٚمّم ىمْم٤مء ٓ

 419 --------------------------------- أؾمٚمؿ إذا اًمٙم٤مومر قمغم ًمٚمّمالة ىمْم٤مء ٓ

 419 --------------------------- اعمٖمرب وىم٧م دظمؾ طمتك اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ُمـ

 461 ----------------------------------------- يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ  

 463 --------------------------------- اًمٌٞمقت ذم اًمٜمقاومؾ صالة قمغم احلض

 463 ------------------------------------- اًمٌٞم٧م ذم اًمًٜم٦م صالة إومْمؾ
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 463 ------------------------------ ًمٕم٤مرض إٓ اًمٌٞم٧م ذم اًمًٜمـ صالة أومْمٚمٞم٦م

 468 -- ؟شصٚمقا » ط: رؾمقلاًم ىم٤مل قمٜمدُم٤م اًمقضمقب قمغم يدل ومٞمٝم٤م إُمر هؾ اًمٌٞمقت ذم اًمًٜمـ صالة

 469 ------------ ؟ شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس شمّمٚمقا  أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا  ٓ» ط ىمقًمف ُمٕمٜمك ُم٤م

 471 -------------------------------------------- اًمٜمقاومؾ شمّمغم أجـ

 473 -------------------------- واطمدة سمتًٚمٞمٛم٦م شمّمغم أن اًمٜمٝم٤مري٦م اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم اًمًٜم٦م

 477 -------------------- أرسمع أم ريمٕمتلم ريمٕمتلم شُمّمغم أن اًمٜمٝم٤مر ٟمقاومؾ ذم إومْمؾ هؾ

 471 ------------------ ظمروج أو شمٙمٚمؿ دون اًمٗمريْم٦م سمٕمد اًمًٜم٦م صالة إمم اعم٤ٌمدرة حتريؿ

 476 ------------------------ لحتق أو سمٙمالم اًمٜم٤مومٚم٦م و اًمٗمريْم٦م سملم اًمٗمّمؾ وضمقب

 477 -------------------اًم٘مٌٚمٞم٦م؟ اًمًٜم٦م قمغم يٜمٓمٌؼ هؾ اًمًٜم٦م صالة ذم ُمٙم٤مٟمف اعمّمكم شمٖمٞمػم

 477 ----------------------------------- اًمٗمريْم٦م صالة اًمتٓمقع يٙمٛمؾ ُمتك

 477 -------------- احلؾ؟ ومام ومٞمٝم٤م يتٝم٤مون شم٤مريمٝم٤م يٕم٤مىم٥م ٓ اًمًٜمـ أن ًمف ىمٚمٜم٤م إذا اًمٜم٤مس سمٕمض

 479 ---------------- ظم٤مص سمدًمٞمؾ إٓ واًمٜم٤مومٚم٦م ًمٚمٗمريْم٦م قم٤مم ومٝمق اًمٗمريْم٦م صالة ذم صم٧ٌم ُم٤م

 484 -------------------------------------- واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اًمّمالة

شم٦ٌم اًمًٜمـ ذم اًم٘مراءة  483 ----------------------------------------- اًمرا

 487 ----------------------------وهمػمه طم٤مئط قمغم اًمٜمٗمؾ صالة ذم آؾمتٜم٤مد طمٙمؿ

 ومٕمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ ورد ُم٤م وسملم ُمرشملم اًمّمالة شمٙمرار قمـ اًمٜمٝمل ُمـ ورد ُم٤م سملم اجلٛمع يمٞمػ

 487 --------------------------------------------------- ذًمؽ

شم٦ٌم ذم وهق اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا  481 ----------------------------------- اًمرا

 481 --------------------------------- اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمع اعمًجد حتٞم٦م ٟمٞم٦م مجع

 487 -------------------------------------- اعمًجد وحتٞم٦م اًمٗمجر ريمٕمتل

 487 ---------------------- يّمٚمٞمٝم٤م ومٛمتك اًمّمالة ىمٌؾ اًمٗمجر ريمٕمتل ُمـ يتٛمٙمـ مل ُمـ

 488 --- اعمًجد؟ ذم يٙمقن أن اجلٚمقس هلذا يِمؽمط هؾ اًمِمٛمس ـمٚمقع إمم اًمٗمجر سمٕمد اجلٚمقس ومْمٞمٚم٦م

 488 ------------------------------------------- اًمّمٌح سمٕمد اًمّمالة

 491 -------------------------------------------- اًمٗمجر ؾمٜم٦م ىمْم٤مء

 491 ---------------------------------- اًمٗمجر سمٕمد ريمٕمتلم صالة ُمنموقمٞم٦م

 493 ---------------------------------- اًمٌٞم٧م ذم اًمٗمجر ريمٕمتل صالة اًمًٜم٦م

 493 ------------------------------اًمٗمجر ريمٕمتل إٓ اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد صالة ٓ

 497 ------------------------------- آصٗمرار ىمٌؾ اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم ؾمٜمٞم٦م

 496 ---------------------------------------- اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ضمقاز

 496 ---------------------------------------- اًمٕمٍم سمٕمد اًمتٓمقع قازضم
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 498 ------------------------------------------- اًمٌٕمدي٦م اًمٕمٍم ؾمٜم٦م

ا يم٤من إٟمام اًمٕمٍم سمٕمد ًمٚمريمٕمتلم قمٛمر إٟمٙم٤مر  311 ------------------------ ًمٚمذريٕم٦م ؾمد 

 311 ----------------------- ًمٚمذريٕم٦م ؾمًدا يم٤من إٟمام اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ قمٛمر هنل

 311 ---------------------------- اًمِمٛمس شمّمٗمر مل ُم٤م اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ضمقاز

 311 ------------------------ إطمٞم٤مؤه٤م يٜمٌٖمل ُمٜمًٞم٦م ؾمٜم٦م اًمٕمٍم: سمٕمد ريمٕمتلم صالة

 314 ------------------------------------------- اًمٕمٍم سمٕمد اًمتٜمٗمؾ

 313 ------------------------------------------- اًمٕمٍم سمٕمد اًمتٜمٗمؾ

 316 ------------------------------------------- اًمٕمٍم سمٕمد اًمتٜمٗمؾ

شم٦ٌم اًمًٜم٦م ىمْم٤مء  319 --------------- ؟ط اًمٜمٌل ظمّمقصٞم٤مت ُمـ هق هؾ اًمٕمٍم سمٕمد اًمرا

 311 ------------------------------------ اعمٖمرب ىمٌؾ اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م

 313 ----------------------------------- اعمٖمرب صالة ىمٌؾ اًمريمٕمتلم ؾمٜمٞم٦م

 313 ------- يّمح ٓ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم ُمٕمٞمٜم٦م ريمٕم٤مت قمغم احلض ذم إطم٤مدي٨م ُمـ ضم٤مء ُم٤م يمؾ

 317 ------------- إواسملم صالة أهن٤م سمزقمؿ اعمٖمرب سمٕمد ريمٕم٤مت ؾم٧م صالة ُمنموقمٞم٦م قمدم

 317 ----- وٕمٞمٗم٦م اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م أومراد أن سمٞم٤من ُمع اًمًٗمر ؾىمٌ ريمٕمتلم صالة ُمنموقمٞم٦م

 311 ----------------------------------------- اًمًٗمر ذم اًمًٜمـ صالة

 311 -------------------- اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد واًمّمالة اًمٖمداة صالة سمٕمد اجلٚمقس ومْمؾ

 311 ------------------------------------ اًمّمٚمقات ذم اجلٛمع سمٕمد اًمًٜمـ

 316 -------------------------- اًمًٜمـ شُمَّمغم ُمتك اًمٕمِم٤مء ُمع اعمٖمرب مجع طم٤مل ذم

 317 -------------------------------------------- رُمْم٤من ذم اًمٜم٤مومٚم٦م

 318 ------------------------------------------ اًمقوقء ؾمٜم٦م ريمٕمتل

 318 ---------------------------------------------- اًمًٜمـ ىمْم٤مء

 319 ---------------------------------------------- اًمًٜمـ ىمْم٤مء

 341 ------------------------------------------ يمت٤مب صالة اًمْمحك

 343 ---------------------------- اعمٖمرب ٓ اًمْمحك صالة هل إواسملم صالة

 343 ---------------------------------- اًمْمحك صالة هل إواسملم صالة

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م أن سمٞم٤من ُمع اًمْمحك صالة ومْمؾ ذم وردت اًمتل ٦ماًم٤ٌمـمٚم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذيمر

 347 ------------------------------------------------قمٜمٝم٤م شمٖمٜمل

 347 ------------------------------ اًمْمحك؟ صالة قمغم اعمداوُم٦م يًتح٥م هؾ

 346 -------------------------------------- اًمْمحك صالة قمغم اعمداوُم٦م

 346 --------------------- اًمْمحك؟ صالة هل هؾ ٨ماحلدي هذا ذم اعمذيمقرة اًمّمالة
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 349 ---------------------------------------------- أوىم٤مت اًمٙمراه٦م

 331 ------------------ احلٙمؿ هذا ذم اجلٜم٤مزة صالة شمدظمؾ وهؾ ًمٚمّمالة اًمٙمراه٦م أوىم٤مت

 331 ------------- ٞمحصح همػم ُمٓمٚمً٘م٤م اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ُمـ اعمٜمع ُمـ اًمٗم٘مف يمت٥م ذم اؿمتٝمر ُم٤م

 334 ------------------------------------ ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إوىم٤مت

 334 ------------------------------------ ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إوىم٤مت

 333 ---------------------------- اًمٙمراه٦م أوىم٤مت ذم اعمًجد حتٞم٦م صالة دمقز هؾ

 333 ---------------------------------- اًمٜمٝمل أوىم٤مت ذم داعمًج حتٞم٦م صالة

 331 ------------------------------------------- يمت٤مب أذيم٤مر اًمّمالة

 337 -------------- وقمنميـ مخس واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح اًمّمالة: أذيم٤مر ُمـ

 337 ---------------------------------------- اًمٗمريْم٦م سمٕمد إذيم٤مر ُمـ

 338 ------ واطمد سمّمقت مج٤مقمًٞم٤م ضمٕمٚمف وسمدقمٞم٦م يّمح ٓ اًمٗمجر سمٌٕمد اجلٜم٦م اهلل دقم٤مء شمًٌٞمع ختّمٞمص

 338 -------------------------------------- اًمّمالة سمٕمد اعمٕمقذات ىمراءة

 339 -------------------------------------------- اًمّمالة أذيم٤مر ُمـ

 339 -------------------------------------------- اًمّمالة أذيم٤مر ُمـ

 371 ------------------------ شاًمّمٚمقات سمٕمد اًمٜم٤مر ُمـ أضمرين مهللا» ذيمر: صم٧ٌم هؾ

 371 -------------------------- اعمٙمتقسم٦م اًمّمٚمقات سمٕمد سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع طمٙمؿ

 371 ----------------------------------- اًمّمٚمقات سمٕمد سم٤مًمذيمر اجلٝمر طمٙمؿ

 373 ------------------------------------- اًمّمالة سم٠مذيم٤مر اجلٝمر ينمع هؾ

 377 ------------------------------- اًمّمٚمقات؟ قم٘م٥م سم٤مًمذيمر اجلٝمر ينمع هؾ

 378 --------------------------------------- اعمٖمرب صالة سمٕمد اًمتٝمٚمٞمؾ

 379 ------------------------------------------ صالة يمؾ دسمر اًمتٙمٌػم

 379 ---------------------------------- اًمّمالة سمٕمد ًمٚمتًٌٞمح اًمٞمد قم٘مد يمٞمٗمٞم٦م

 311 ------------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمذيمر شم٠مظمػم طمٙمؿ

 صغم اًمذي اعمٙم٤من ذم يٌ٘مك أنف اعم٘مّمقد هؾ شاهلل يذيمر ىمٕمد صمؿ مج٤مقم٦م ذم اًمّمٌح صالة صغم ُمـ» طمدي٨م:

 311 ------------------------------------- اعمًجد؟ ذم ُمٙم٤من أي ذم أو ومٞمف

 311 ------------------------ اًمًٗمر؟ ذم اًمّمالة سمٕمد سم٤مٕذيم٤مر اإلشمٞم٤من اًمًٜم٦م ُمـ هؾ

 313 ----------------------------------------------- أطمٙم٤مم إذان

 311 ------------------------------------------ إذان شمنميع شم٤مريخ

 317 -------------------------------------- طمٙمٛمف وسمٞم٤من إذان شمٕمريػ
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 317 ------------------------------------------ ٗم٤مئليم ومرض إذان

 319 --------------------------------------------- إذان وضمقب

 361 ---------------------------------- اعمٜمٗمرد قمغم واضم٤ٌمن واإلىم٤مُم٦م إذان

 361 -------------------------------------- وإىم٤مُم٦م أذان اًمٜم٤ًمء قمغم هؾ

 364 -------------------------------------------- إذان ومْمؾ ُمـ

 364 -------------------------------- واطمداً  أذاًٟم٤م اًمّمالشملم سملم ًمٚمجٛمع ي١مذن

ن  367 ---------------------------- واطمًدا أذاًٟم٤م يمثرت وإن اًمٗم٤مئت٦م ًمٚمّمٚمقات ي١مذَّ

 367 ------------------------------------- وطمده يّمكم عمـ إذان ينمع

 366 ---------------------------------- وطمده يّمغم عمـ إذان اؾمتح٤ٌمب

 367 ---------------------------------------- ًمٚمٛمّمكم واإلىم٤مُم٦م إذان

 369 ----------------------------------------------- صٞمغ إذان

 371 ----------------------------------------------- إذان صٗم٦م

 374 --------------------------- اًمّمحٞمح٦م إذان ًمّمٗم٦م اًمِمٞمخ ُمـ قمٛمكم شمٓمٌٞمؼ

 374 --------------------------- ًمف أصؾ ٓ إذان ذم طمدة قمغم ػمةشمٙمٌ يمؾ ضمٕمؾ

 376 ------------- إذان ذم شاهلل رؾمقل حمٛمًدا أن أؿمٝمد» قم٤ٌمرة ُمـ شاًمرؾمقل» ٓم ومتح ظمٓم٠م

 حُتذف وهؾ اعمٓمر أو اًمِمديد اًمؼمد ذم وذًمؽ إذان ذم وهمػمه٤م اًمرطم٤مل ذم صٚمقا  زي٤مدة ُمنموقمٞم٦م

 377 -------------------------------------------- ٓ؟ أم ٞمٚمٕمتلماحل

 381 ----------------------------------- طمرج ومال ىمٕمد وُمـ اعم١مذن: ىمقل

 381 ---------------------------- إذان ذم شاهلل وزم قمٚمًٞم٤م أن أؿمٝمد»زي٤مدة طمٙمؿ

 383 -------------------------------------------- إذاٟم٤من ذم اًمٗمجر

 381 ----------------------------------- ُمرشملم ًمٚمّمٌح ي١مذن أن اًمًٜم٦م ُمـ

 387 ------------------ ًمٚمّمٌح إول إذان ذم شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» زي٤مدة ُمنموقمٞم٦م

 391 ----- اًمّمٌح ُمـ اًمث٤مين إذان ذم شمٙمقن شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» زي٤مدة أن قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك ًمٞمس

 391 ------------------------------ ًمٚمّمٌح إول إذان ذم اًمتثقي٥م ُينمع إٟمام

 394 ًمٚمٗمجر اًمث٤مين واعم١مذن إول اعم١مذن سملم اًمتٖم٤مير وؾمٜمٞم٦م ًمٚمٗمجر واًمث٤مين إول إذان سملم اًمتٛمٞمٞمز يمٞمٗمٞم٦م

 393 -------------------- رًمٚمٗمج إول إذان ذم شمٙمقن اًمٜمقم، ُمـ ظمػم اًمّمالة قم٤ٌمرة:

 397 ------------------ اًمث٤مين ٓ إول إذان ذم شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ُي٘م٤مل: أن اًمًٜم٦م

 397 -------------------------------- إول اًمٗمجر أذان ذم يٙمقن إٟمام اًمتثقي٥م
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 قمـ اإلُم٤ًمك ومٞمف جي٥م اًمذي هق اًمث٤مين إذان أنو اًمٗمجر، صالة ذم واًمث٤مين إول إذان ُمنموقمٞم٦م سمٞم٤من

 397 ----------------------------------------- ًمٚمّم٤مئؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٓمٕم٤مم

 396 ----------------------------------- شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ي٘م٤مل ُمتك

 399 -------- اعم١مذن؟ ذم يِمؽمط وُم٤مذا سم٤مٕذان، اًمتٓمري٥م وظمٓم٠م يٙمقن؟ وُمتك سم٤مًمّمالة، اًمتثقي٥م

 714 ------------------- اًمتثقي٥م؟ ومٞمف يٙمقن ومٝمؾ واطمًدا أذاًٟم٤م إٓ ًمٚمٗمجر ٓي١مذَّن يم٤من إذا

 713 ----------------------------- اًمث٤مين؟ أم إول إذان ذم يٙمقن اًمتثقي٥م هؾ

 اًمث٤مين إذان قمغم محٚمف ٙمـمم هؾ ًمٚمٗمجر، إول إذان ذم يٙمقن اًمتثقي٥م أن ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م

 711 ------------ اإلىم٤مُم٦م؟ ذم يٙمقن ٓ اًمتثقي٥م أن ومٗمٞمف ًمإلىم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أول ٕنف إول وؾمامه

 711 ------------- ًمٚمٗمجر إول إذان ذم شم٘م٤مل شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» قم٤ٌمرة أن قمغم اًمدًمٞمؾ

 717 ------------------------------------ سمدقم٦م اًمٗمجر أذان همػم ذم اًمتثقي٥م

 717 ----------------- اًمٗمجر أذان سمٕمد شاهلل يرمحٙمؿ اًمّمالة اًمّمالة» اعم١مذن: ىمقل سمدقمٞم٦م

 711 ---------------------------------------------- أطمٙم٤مم اإلىم٤مُم٦م

 717 ------------------------------------------- يمٗم٤مي٦م ومرض اإلىم٤مُم٦م

 717 ------------------------------------ اإلىم٤مُم٦م طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف

 718 ---------------------------------------- ًمٚمٛمٜمٗمرد ُمًتح٦ٌم اإلىم٤مُم٦م

 719 ----------------------------------------- اإلىم٤مُم٦م صٗم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م

 741 -------------------------- إذان يًٛمع ُمـ قمغم ُم٤م ُمثؾ اإلىم٤مُم٦م يًٛمع ُمـ قمغم

 747 اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اعم٘مٞمؿ: ىمقل ُمثؾ ي٘مقل أنف إٓ ؾمقاء اعم١مذن ضم٤مسم٦ميم٢م اعم٘مٞمؿ إضم٤مسم٦م

 749 -------------------------------------- واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اًمٗمّمؾ

 ذم دظمؾي أن قمٚمٞمف سمؾ اًمٗمجر ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمق اًمٜمقاومؾ ُمـ رء ذم أطمد ينمع ومال سم٤مإلىم٤مُم٦م اعم١مذن أظمذ إذا

 731 -------------------------------------- أىمٞمٛم٧م اًمتل اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة

 733 ---------------------------- اعمًجد إمم اإلُم٤مم ظمرج إذا إٓ اًمّمالة شم٘م٤مم ٓ

 مل اإلُم٤مم يم٤من وًمق اإلىم٤مُم٦م وضمقاز ذًمؽ، ىمٌؾ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وًمق ظمرج اإلُم٤مم رأوا إذا إٓ اًمٜم٤مس ي٘مقم ٓ

 737 -------------------------------------------- دسمٕم اعمًجد ي٠مت

 736 ----------- واًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمف يٛمٌم سمؾ إًمٞمٝم٤م ينع ومال اًمّمالة إىم٤مُم٦م ؾم٤مُمع ؾمٛمع إذا

 738 -------------------------- عمّمٚمح٦م سمٙمالم واًمّمالة اإلىم٤مُم٦م سملم اًمٗمّمؾ وجيقز

 739 ------------------ صالة ًمٙمؾ إىم٤مُم٦م شم٠مظمػم وأ شم٘مديؿ مجع اًمّمالشملم سملم مجع ُمـ ي٘مٞمؿ

 771 ------------------------- واطمدة إىم٤مُم٦م اعمنموقم٦م اًمٗمقائ٧م ُمـ صالة ًمٙمؾ ي٘م٤مم

 وأراد سمف إٓ اًمّمالة شمتؿ ٓ مم٤م همػمه٤م أو ريمٕم٦م ٟمز وىمد اعمًجد ُمـ وظمرج اًمّمالة ُمـ اعمّمكم اٟمٍمف إذا

 774 --------------------------------- اإلىم٤مُم٦م يٕمٞمد نأ ومٕمٚمٞمف إلمت٤مُمٝم٤م يٕمقد أن
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 773 --------------------------- إذان ُمقوع همػم ذم شمٙمقن أن اإلىم٤مُم٦م ذم اًمًٜم٦م

 777 ----------------------- اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اعم١مذن: ىمقل قمٜمد ًمٚمّمالة اح٠مُمقم ىمٞم٤مم

 771 --------------------------- اإلىم٤مُم٦م ىمٌؾ ضمٝمًرا  ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة سمدقمٞم٦م

 777 ---------------------------------------------- أطمٙم٤مم اعم١مذن

٤ًٌم يٙمقن أن اعم١مذن قمغم جي٥م  779 -------------------- أضمرا  قمٚمٞمف يٓمٚم٥م ٓ أذاٟمف ذم حمتً

 711 -------------------- ومٚمٞم٘مٌٚمف ٟمٗمس إذاف وٓ ُم٠ًمخ٦م همػم ُمـ رء اعم١مذنَ  ضم٤مء إذا

 713 ----------------------------- وأندى صقشًم٤م أطمًـ هق ُمـ ي١مذن أن يٜمٌٖمل

 717 ------------------------------------------ ًمٚمٛم١مذن ُيًتح٥م ُم٤م

 766 --------------------------------------- أُمقر اًمٜمداء يًٛمع ُمـ قمغم

 771 ----------------------------------------- اًم٘مٌٚم٦م اعم١مذن اؾمت٘م٤ٌمل

 771 ------------------------------------------ ٥مًمٚمجٜم إذان طمٙمؿ

 771 --------------------------------------- ًمٚمٛمٜمٗمرد إذان ُمنموقمٞم٦م

 771 ------------------------------------------ ًمٚمراشم٥م اعم١مذن أظمذ

 771 ------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 776 --------------- اعمًجد داظمؾ ومٞم٘مٞمؿ اإلىم٤مُم٦م أُم٤م ًمألذان، سمِمخّمف اعم١مذن سمروز وضمقب

 779 ------------------------إذان طم٤مل ًمٚمٛم١مذن إذٟملم ذم اإلصٌٕملم ووع يمٞمٗمٞم٦م

 781 ----------------------------- اإلومٓم٤مر؟ أم سم٤مٕذان يٌدأ هؾ اًمّم٤مئؿ اعم١مذن

 783 ---------------------------------- ؾمامع إذان اعمقضم٥م ًمِمٝمقد اجلامقم٦م

 781 ----------------------------- اجلامقم٦م ًمِمٝمقد اعمقضم٥م إذان سمًامع داعمرا 

 787 -------------------------------------------- اًمذيمر سمٕمد إذان

 789 --------------------- ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم اإلضم٤مسم٦م ُمـ إذان يًٛمع ُمـ ومرغ إذا

 789 ---------------------------------- اًمث٤مسمت٦م ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٞمغ

 791 ------ شاًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م» زي٤مدة طمٙمؿ قمغم واًمتٜمٌٞمف إذان ؾمامع سمٕمد ط ًمٚمٜمٌل اًمقؾمٞمٚم٦م ؾم١مال

 794 --------------------------------- إذان سمٕمد ًمٚمدقم٤مء صم٤مسمت٦م أظمرى صٞمٖم٦م

 794 ----------------------------------- إذان سمٕمد ًمٚمدقم٤مء شمث٧ٌم مل صٞمٖم٦م

 إذان سملم ُم٤م أن وسمٞم٤من إذان ؾمامع سمٕمد وأظمرة اًمدٟمٞم٤م أُمقر ُمـ ؿم٤مء ُم٤م رسمف اًمٕمٌد ؾم١مال ُمنموقمٞم٦م

 793 -------------------------------------- اإلضم٤مسم٦م أوىم٤مت ُمـ واإلىم٤مُم٦م

 797 ---------------------------- إذان سمٕمد اًمدقم٤مء ذم ؿم٤مذة زي٤مدات قمغم اًمتٜمٌٞمف
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 796 --------------------- ًمٞمٚمؽ.. إىم٤ٌمل هذا مهللا اعمٖمرب: أذان قمٜمد اًمدقم٤مء صح هؾ

 797 ------------- ومٞمف. شاعمٞمٕم٤مد ختٚمػ ٓ إٟمؽ» زي٤مدة: وطمٙمؿ إذان، سمٕمد اعمنموع اًمذيمر سمٞم٤من

 798 ----------------------------- إذان ُمـ اًمٗمراغ دقم٤مء سمٕمد اًمقضمف قمغم اعمًح

 798 --------------------------- إذان سمٕمد ط اًمٜمٌل قمغم ٤مًمّمالةسم اجلٝمر طمٙمؿ

 799 ------------------------------ إذان قم٘مٞم٥م اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 113 --------------------------------- اعمٞمٕم٤مد ختٚمػ ٓ إٟمؽ زي٤مدة: شمّمح هؾ

 116 --------------- اًمدقم٤مء؟ أم ط اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة اعمًتٛمع يٌدأ هؾ إذان اٟمتٝم٤مء سمٕمد

 119 ------------------------------إذان سمٕمد ط اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 114 -------------------- إذان؟ سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م

 114 --------------------------------------- إذان قم٘م٥م اًمدقم٤مء صٞمٖم٦م

 111 ------------------------------------------ شمرديد إذان واإلىم٤مُم٦م

 117 ------------------------ اإلضم٤مسم٦م ويمٞمٗمٞم٦م اعم١مذن إضم٤مسم٦م طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف

 119 ---------------------------- وضمقهب٤م ٓ اعم١مذن إضم٤مسم٦م اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمدًمٞمؾ

 119 ------------------------------ قلي٘م ُم٤م يمؾ ذم اعم١مذن ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب قمدم

وأن٤م وأن٤م قمغم: آىمتّم٤مر وجيقز أؿمٝمد، وأن٤م سم٘مقًمف: اًمتِمٝمد يًٛمع قمٜمدُم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م جيٞم٥م أن إذان ًم٤ًمُمع

 ------------------------------------------------------ 141 

 144 ----------------------------------- واإلىم٤مُم٦م إذان ذم ُمنموع اًمؽمديد

 144 ----------------------------- ُمًجد ُمـ أيمثر احلل ذم يم٤من إذا ُيَردد ُمـ ُمع

 143 --------------------------------------- اإلىم٤مُم٦م ؾمامع قمٜمد ي٘م٤مل ُم٤مذا

 143 --------------------------- وأداُمٝم٤م اهلل سم٠مىم٤مُمٝم٤م اعم١مذن إضم٤مسم٦م طمدي٨م وٕمػ

 147 --------------------------------------- اعم١مذن ُمت٤مسمٕم٦م شمٙمقن يمٞمػ

 141 ----------------------------------------- اعم١مذن إضم٤مسم٦م شمٚمزُمف ُمـ

 اعمٜمؼم قمغم واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد دظمؾ ُمـ وطمٙمؿ ًمٚمًٜم٦م؟ اعمخ٤مًمػ إذان شمرديد ينمع هؾ

 146 ------------------------ ُمًتح٥م إذان شمرديد أن قمغم واًمٙمالم ي١مذن، واعم١مذن

 133 ------------------------------- اًمتًجٞمؾ ضمٝم٤مز أو اعمذي٤مع ذم اعم١مذن إضم٤مسم٦م

 137 --------------------------------------- اعمقطمد إذان شمرديد طمٙمؿ

 131 ------------------------------------- احلٞمٕمٚمتلم ذم اعم١مذن جي٤مب سمامذا

 138 --------------------------------- ُمًتح٥م أم واضم٥م إذان شمرديد هؾ

 139 ------------------------------- اًمنمقمل وىمتف همػم ذم َأذَّن إذا اعم١ُمذن إضم٤مسم٦م

 171 --------------------------------------- اعم١مذن وراء اإلىم٤مُم٦م شمرديد
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 171 ------------------------------ إذان؟ شمرديد ًمف ينمع يمذًمؽ اعم١مذن هؾ

 173 -------------------------------- ؟ ىمْم٤مء إذان شمرديد وم٤مشمف ُمـ قمغم هؾ

 177 ------------------------------------------ إذانُم٠ًمخ٦م شمقطمٞمد   

 179 ------------------------------------------ اعمقطمد إذان سمدقم٦م

 179 -------- إذان ذم اًمٗمٚمٙمٞم٦م اعمقاىمٞم٧م قمغم آقمتامد سمٓمالن قمغم واًمٙمالم إذان، شمقطمٞمد طمٙمؿ

 113 ----------------------------------- اًمرؾمٛمٞم٦م إذان سمٛمقاىمٞم٧م اإلًمتزام

 161 ------------------------------------------ اعمقطمد إذان طمٙمؿ

 161 ------------------------------ شاجلَقق» واطمد سمّمقت اجلامقم٦م أذان سمدقمٞم٦م

 163 ------------------------------------------- طمٙمؿ شمٚمحلم إذان

 161 ---------------------------------------- إذان ذم اًمتٚمحلم سمدقمٞم٦م

 161 ------------------------------------------ إذان شمٚمحلم طمٙمؿ

 166 - ؟شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ُي٘م٤مل: أذان أي وذم وُمده، اًمّمقت شمٚمحلم ُمـ اعم١مذٟمقن يٗمٕمٚمف ُم٤م طمٙمؿ

 171 ----------------------------------------- إذاقم٦م إذان واإلىم٤مُم٦م   

 173 -------------------------------- ٦ماإلىم٤مُم وإذاقم٦م إذان إذاقم٦م سملم اًمٗمرق

 177 -------------------- صقت ُمٙمؼم سمدون شمٙمقن اإلىم٤مُم٦م سم٠من اًم٘مقل قمغم إؿمٙم٤مل إيراد

 179 ------------- اًمّمقت ُمٙمؼمات ومٞمٝم٤م شمًتخدم أن يٜمٌٖمل ٓ اإلىم٤مُم٦م سم٠من اًمِمٞمخ ىمقل طمقل

 183 -------------------------------------------- اًمتقىمٞم٧م اًمنمقمل

 181 ----------------------------------- اًمقىم٧م ىمٌؾ إذان ُمنموقمٞم٦م قمدم

 181 ------------ اًمنمقمل اًمتقىمٞم٧م ُمـ سمدًٓ  إذان ذم اًمروزٟم٤مُم٤مت شمقىمٞم٧م قمغم آقمتامد ظمٓم٠م

 181 ---------------------------- اًمقىم٧م؟ ىمٌؾ ًمٚمٗمجر ومٞمف ي١مذن سمٚمد ذم اًمٕمٛمؾ ُم٤م

 186 -------------------------- اًمزُم٤من هذا ذم اًمنمقمل اًمتقىمٞم٧م قمغم اعم١مذٟملم ٦مىمٚم

 187 ----------------------- اًمٗمٚمٙمل ٓ اًمنمقمل اًمتقىمٞم٧م قمغم سم٤مٕذان اًمت٘مٞمد وضمقب

 189 ------------------------------------------ إذان ذم أذن اعمقًمقد

 191 -------------------------------------- اعمقًمقد أذن ذم إذان طمٙمؿ

 194 ------------------------------- اعمقًمقد؟ أذن ذم إذان طمدي٨م صم٧ٌم هؾ

 194 ----------------------------- وٕمٞمػ؟ اعمقًمقد أذن ذم إذان طمدي٨م هؾ

 193 ---------------------------------------------- ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م
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 191 --------------------- اعمًجد ذم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم دٟمٞمقي٦م سم٠مُمقر اًمَتَحدُّث طمٙمؿ

 191 --------- اعمًجد؟ حتٞم٦م صالة ذم ينمع أم إذان يردد هؾ ي١مذن واعم١مذن اعمًجد دظمؾ ُمـ

 197 ------------------------------------ ي١مذن واعم١مذن اعمًجد دظمؾ ُمـ

 197 ------------------------- اًمٕمٛمؾ؟ ومام ٟم٤مومٚم٦م يّمكم وأطمدهؿ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا

 611 ------------------- قمٚمٞمف جي٥م ومامذا اًمّمالة ُمـ اعمّمكم شمًٚمٞمؿ طم٤مل إذان اٟمتٝمك إذا

 611 -------------------------------------------- ومٝمرس اعمحتقي٤مت
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